
Dia seguinte
do campeão

Símbolo da raça, o guerreiro Leco
teve uma quarta-feira cheia, mas

achou um tempinho para acompanhar
os preparativos. do casamento com

a namoradaAna Carolina.

Página21

Projeto do estacionamento
rotativo chega àCâmara

Mas, mesmo sem aprovação do Legislativo, Prefeitura promete lançar
. edital de concessão do serviço ainda esta semana.

Página 4
PIERO RAGAZZI

Projeto para modernizar e embelezar a Praça Ângelo Piazera, iniciado no ano passado, não tem prazo
para sair do papel. Enquanto isso, local sofre com o abandono e a ação do tempo. 1!II_1IP.l

A revista damulher- inteligente!

Pontos de ônibus
serão substituídos
Prefeitura já abriu edital de
concorrência, previsão é de

que gastos cheguem a RS
300 mil e de que até abrílos
abrigos novos de passageiros
já estejam instalados. Página 7

assumir Secretaria

de Infraestrutura.

Página 5

FABIAN
LEMOS

Guaramirim define
horário de Natal
A partir de dezembro,
atendimento será estendido
em todas as lojas da cidade,
conforme acordo entre
sindicato patronal e o dos .�

1
trabalhadores. Veja calendário
da região. Página 8

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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ftUstlÍria do Esporte

JoséAu
,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni

Futsal
Vicente faz parte do grupo

dos pioneiros do futsal jara
guaense. Jogou nas equipes do
Banco INCO e no time do DCT

(Departamento de Correios e Te

légrafos). Com o time do INCO,
conquistou três vezes o vice

campeonato estadual nos Jogos
Incoanos. Durante o período de

Serviço Militar, em 1962, efetua
do no 13° Batalhão de Caçadores
em Ioinville, jogou no time dos
subtenentes e sargentos. Jogan
do no DCT, Vicente foi espeta
cular. Habilidoso, deslocamento
rápido e inteligente disparava
verdadeiras bombas com a perna
esquerda. Semeou vitórias para
o seu time em Santa Catarina e

além fronteiras.

o empresário

Todas
conhecem o renomado empresárioVicente Donini e sua

,

trajetória profissional. Transformou a Marisol em uma das
maiores indústrias do vestuário do Brasil. De origem humilde,
a família Donini vive sem ostentação. Vicente é casado com

Florilda Enke Donini e o casal tem dois filhos: Giorgio Rodrigo e Giu
liano. Todo o lucro obtido pela Marisol é investido na própria empre
sa e na qualidade de vida dos seus mais de seis mil colaboradores.

Hoje iremos voltar no tempo e conhecer fragmentos da história do
menino e do jovem atleta e empreendedor, Vicente Donini.

o menino vai à escola
Donini nasceu no dia 17 de novembro de 1942 em Ioinville, é

filho de José e Rosa Maria Donini. Em 1943, a família se mudou

para Iaraguá do Sul. Omenino iniciou os estudos no Grupo Escolar
Abdon Batista, onde fez o Curso Elementar. Lembra da primeira
professora, Odalzita Borges, do diretor Luciano Demarchi e dos

colegas de aula: Orilando de OliveiraMotta e Dirce Funke.
.

Baependi Tricampeão- 1960/1962 e 1963 - Em pé: Piazera, Rainer,
Fio, Renê, Mahnke, Americano, Vicente Donini, Reginaldo, Fischer
e Milton Stange. Agachados: Taranto, Juvenal,Schola, Hindlmayer,

Turíbio, Luiz Carlos, Horst, Hamilton e Chiquito

Ensino médio e curso superior
Concluiu o curso técnico em contabilidade na EscolaTécnica de Co

mércio São Luís. O científico foi concluído no Colégio Coração de Jesus,
emFlorianópolis. Estudos Sociais (incompleto) na FERJ (Fundação Edu
cacional Regional de Jaraguá do Sul). É graduado com Especialização
em Marketing e Finanças Internacional pela USC (University Southen
Califórnia), de LosAngeles. Tem ainda formação no Programa de Gestão
Avançada, pelo instituto Dom Cabral/INSEAD- The European Institute
ofBusinessAdministration, Fontainebleu, na França.

VICENTE DONINI'
FOTOS DIVULGAÇÃO

Time dos Coroinhas em 1955 - Em pé: 2° e 3° da esq.p/dir.:
Renato Ângelo e Adernar Mahnke. - Agachados: No centro,

Arno Weber, Paulinho Donini e Vicente Donini

Um canhoto
bom de bola

'\

o jovem Donini iniciou a car-

reira de jogador de futebol no Es

porte ClubeÁguaVerde e jogou no
Flamengo, time amador da região.
Atuou no Ipiranga, mas, foi no

Baependi e Marcílio Dias de Itajaí
nos anos 60 e 70, que viveu o auge
de suabrilhante carreira futebolís
tica. Canhoto, habilidoso, rápido,
versátil e de fino trato com a bola
era ala esquerda de origem.Atuou
também na ponta esquerda e de
meia-atacante. Quando ingres
sou no Baependi, não foi titular
de imediato. A ala esquerda tinha
dono: ZicoRocha, um dos grandes
craques do futebol jaraguaense de
sempre. Jogou noMarcílio Dias de
Itajaí, tendo disputado o Campe
onato Estadual. Pelo clube azurra

jaraguaense jogou campeonatos
estaduais e conquistou o tricam

peonato da Liga Jaraguaense de
Futebol nos anos de 1960, 1962 e

1963. Pela Weg, conquistou nove

vezes o Campeonato Sesiano de

Futebol, em dez disputas.

S;d��adesDe um rande amigo que
partiu prematu amente: José
Carlos Neves, o Gê.

Memória
e gratidão

Para seu mestre e inspira
dor: Eggon João da Silva" com
quem teve a oportunidade de
trabalhar e aprender.

Um instante mágico
o Clube DeT de Jaraguá do Sul foi convidado para um jogo

na capital paranaense onde enfrentaria o Coritiba FC. A partida
era em comemoração ao bicampeonato paranaense de Futsal

conquistado pelo time "Coxa Branca". "O esquadrão jaraguaense
saiu jogando com: Milton Stage, Píazera, Rainer, LeIo e Vicente.

,

O árbitro apita, Rainer rola a bola para Lélo, este de cavadinha
ergue a pelota em profundidade na ala esquerda, Vicentearran-
ca veloz, arremata de voleio, fulminando ameta paranaense. Os

totcéâóres.que.lotavarn o gínãsío de esportes, aplaudiram de pé.
Foium daqueles instantes mágicos que eterniza o efêinero. Fora
o gt;>lIriais r"áp�do dpfutsal até aquela data.

.,

INCO Futsal- Em pé: Rubens
Nicoluzzi, Bruno Behling, Mário

Voigt eVicente Donini. Agachados:
Manfred Albus, Rolly Bruch e

Milton Maiochi

Mensagem
"Façam do trabalho uma pro

fissão de fé,mais do que ummeio
de vida. Inspirem-se nos bons

exemplos e sejam vocêsmesmos.

Estabeleçam e cultivem relacio
namentos construtivos e dura
douros, pois a vida e os negócios
são feitos de relacionamentos.
Descubram o empreendedor que
existe dentro de cada um de vo
cês e empreendam, dediquem-se
às suas iniciativas commuitaper
severança e disciplina. Estudem
hoje e sempre, pois somos todos
eternos aprendizes".

Flamengo
Jaraguaense -

Em pé: Sr. Nunes,
Renato Ângelo,
Armando Nagel,
Osmar Piccoli, Ivo,
Osório e Podeco

Malheiro
Agachados:

Torinelli, Grim,
Padeiro, Paulinho
Donini e Vicente

Donini
, .•••• r e;. "'.OI._À_ .. �_ -*.� · �.� :..� .. �-..i..;:�i.;.,a.,i.� );:;,.i;..i •• i"i.�.ii;.J.16.;;i"'i • ._� ��;;..:,.� •• ii"i.ii.i •• iiiií.iii i .. -1I, (tc " •. �.;:;..;;;.;. .. ;;_; ;;.;;.;;;;,;;;-;-, ;�; ;-;;;--;:; .. �;:;:;!ir ••
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PONTO DE VISTA

SÁBADO" TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA
VictorDanich,
sociólogo

OAB deJaraguá
do Sul

DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

'

Romeo Piazera
Júnior, advogado

Quem pode pagar pela saúde
Reportagem deste jornal no dia 23 de novembro - Contribuição Provisória sobre a Movimentação Fi

saudava o fim, depois de seis anos, da finalização nanceira - criada para financiar o sistema de saúde
do projeto que previa a reestruturação completa do brasileiro, que não recebeu a verba e ficou à mingua,
Hospital Iaraguá, afirmando que "assim como acon- tanto que a pressão popular fez com que o Congresso
teceu há exatos 74 anos, a data marcou outra vez, eliminasse essa excrescência. Eu digo e repito: o que
uma mudança na saúde jaraguaense .. Mas a quem o governo perdeu não foi a verba para a saúde com a

se deve isso? Parte dos recursos vem das obrigações eliminação da CPMF, mas o maior fiscal de rendas
do Estado, com repasses provenientes da contribui- que este país já teve em sua história. Se quiserem
ção de impostos, mas principalmente, da parte de ressuscitá-la é menos pelas vantagens para a saú
um grupo de empresas, pessoas físicas e abnegados de e mais para fiscalizar a movimentação econô

voluntários, dignos dos melhores elogios, mas aci- mica de empresas e pessoas� pois tudo passa pela
ma de tudo, das bênçãos de Deus por contribuírem movimentação financeira. Foi com a CPMF que se

com uma obra grandiosa que engran-
'

pegaram grandes sonegadores é isso

dece nossa cidade e região. , , está deixando uma saudade danada
Sabemos o quanto é importante ter à Receita Federal. Falou-se muito em

aonde ir quando nos sentimos neces- Congratulo-me com saúde na campanha política €, espe-
sitados de cuidados médicos. Resolvi- todos que realizaram ro, sinceramente, que a presidente
do a questão de onde podemos tratar esta magnífica obra eleita Dilma Rousseff se atenha ao ris-
nossa saúde, nas várias especialidades hospitalar, mas é co de empobrecimento provocado por
oferecidas pelos hospitais da cidade, necessário chamar o país despesas das famílias na saúde e no

há uma pergunta que aflige a todos: a discutir mecanismos impacto dos gastos com saúde sobre a

quanto pode custar? Isto porque, não de proteção fina"nceira pobreza.
só em Jaraguá do Sul e no Brasil, mas contra as despesas de Não adianta apenas inovar nas tec-
na maioria dos países em desenvolvi- saúde das famílias. nologias, é necessário que elas estejam
menta, especialmente na América La- à disposição e acessíveis a toda popu-
tina, grande parte da população tem ,, lação. Não sei quanto a você que lê esta

que custear os tratamentos diretamente do bolso, sob coluna, mas me dói muito o momento em que tenho

pena de não receber os serviços de saúde que necessi- que pagar o seguro saúde para minha família, pois
ta. Esse pagamento é considerado ométodomais ine- trabalhamos e contribuímos para tê-lo e, mesmo as

ficiente e desigual de financiamento de um sistema sim, temos que pagar, emuito. É há um caso digno de
de saúde, que muitas vezes provoca efeitos negativos uma revolução, pois quando mais jovem você pagou e

graves para as famílias de baixa renda. pode não ter usufruído por ser saudável, e depois que
Neste mesmo dia/a Organização Mundial da Saú- vai ficando mais velho, fica mais caro e praticamen

de anunciava que cerca de 1 bilhão de pessoas no te inacessível, quando mais se precisa. Os planos de
mundo todo não tem condições de arcar com gastos saúde têm como objetivo eliminar os idosos, criando
relativos à saúde, e cerca de 100 milhões caem na po- dificuldades e cobrando verdadeiros absurdos, com
breza todos os anos por causa desse tipo de gasto. Aci- o governo assistindo placidamente essa extorsão.

ma de tudo, no relatório sobre a questão do atendi- Embora tenhamos bons hospitais, é necessário criar
mento médico, a agência da ONU afirmou que todos condições de acesso à população em todos os níveis
os países - ricos ou pobres - poderiam se empenhar de renda, mas principalmente aos mais pobres. Con
mais no sentido de oferecer atendimento universal, gratulo-me com todos que realizaram esta magnífica
propondo que os governos aperfeiçoem a eficiência obra hospitalar em Iaraguá do Sul, mas é necessário
dos seus sistemas de saúde e usem novos impostos e chamar o país a discutir mecanismos de proteção
medidas inovadoras de arrecadação para financiar as financeira contra as despesas de' saúde das famílias. ,

melhorias. Isso em parte me assusta porque pode ser- Mesmo assim, obrigado a todos que contribuíram por
vir de mote para o novo governo ressuscitar a CPMF tão dignificante obra.

-
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Muvuca das Palavras
no Parque Malwee

A exposição "Muvuca das Palavras", em
comemoração ao Dia Nacional da Cons
ciência Negra, está disponível para visita-

.

ção no MuseuWolfgangWeege no Parque
Malwee até o dia 5 de dezembro. A expo
sição destaca diversas palavras que fazem

parte do nosso vocabulário e que têm ori

gem nos países africanos como, por exem
plo: babá, cafuné, fuxico, moleque, miçan
ga, nenê entre outras. A visitação pode ser

feita de segunda-feira a domingo.

t: fi. pi"'I'''IIC::t: 'b:'h ,Vr�k @ Wlm�

Passeio ciclístico
acontece hoje

A Unimed Jaraguá do Sul promove
hoje o passeio ciclístico "Chegada do
Verão" a partir das 19h30. A concen

tração será na Praça Ângelo Piazera e a

chegada no Parque Municipal de Even
tos. Haverá sorteio de brindes e de uma

bicicleta entre os participantes. As ins

crições podem ser feitas na Unimed

(Avenida Marechal Deodoro da Fonse

ca, 1412) e no Sesc Jaraguá do Sul (rua
Jorge Czerniewicz, 633)�

�'m 11 t: �") If� �"'�II r'·
Im,) u::�"' "h"U::

Festa de Rei e
Baile dia 27

,

A Sociedade Atiradores Independên
cia, na Estrada Jaraguazinho em Jaraguá
do Sul, promove neste sábado, dia 27,
Festa de Rei com tradicional baile. A con

centração está marcada para as 18h30 na
sede social, seguindo em busca da majes
tade, Ditmar Borchardt. O baile inicia às
22h cóm animação da Banda Presença.
Ingressos antecipados a R$ 121. nos se

guintes locais: Posto Mime Matriz, Posto
Garibaldi e Flash Vídeo Locadora.

�1��t�t\,�4q�O

Jantar tem última
edição deste ano

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
convida para o último Jantar Mensal
desse ano, nessa sexta-feira, dia 26 de
novembro. O evento acontece na sede
social da entidade, rua José Marangoni,
no bairro Vila Nova. Os ingressos são li
mitados e custam R$ 17,50 (adulto) e R$
10 (infantil), estão à venda na Floriani

Equipamentos ou na sede social, Infor

mações pelos telefones (47) 3275-1492
ou 3370-8636.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política

Ó 'estacionamentoTO
tati'Vo foi jmplantadc -na

. cidade no começo da dé
cada 'de 1990, na gestão'
Durval y'�s�l (PTB) e ex

tinto em '2'004. A intenção
. de retornar ao sistema

.

I
'

começou em 2007, na ad-
ministração Moacir Ber
toldi (PMDB). À- época,
um outro projeto de i lei '

foi àprovadô .na Câmara,
regulamentando o mes

m6",: ,selyiço.' "Tive�os ..

gué fazer outra lei este.
ano

I

pois fizémos algu..

IDq,8
.

alterações, "
corno a

inclusão da área dê es,ta::
,oioinarnento de'cúrtadú-'
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ARQUIVO OCP

-

Prefeitura acredita que sistema vai resolver parte dos problemas registrados no tráfego da cidade

o TARIFA

EslacionaDlento
.

rotativo rnaís

perto das ruas
Prefeitura pretende abrir edital
de concessão ainda esta semana

JARAGUÁ DO SUL tado na Câmara. "Faço um apelo
para os vereadores, que se cons-

Depois de três anos de cientizem da importância deste
i'

burocracia e pressão dos sistema para o trânsito da cida-

de", comenta. Caso o documento
comerciantes, a proposta receba emendas no Legislativo,
de retorno do sistema de afetando o edital, ele deverá ser

estacionamento' rotativo cancelado e outro será aberto

deve sair do papel. posteriormente.

um
projeto de lei que re-

Se o projeto receber

gulamenta a cobrança
emendas na Câmara,
o edital pode serde estacionamento nas

ruas centrais da cidade
" cancelado.

tramita na Câmara de Vereadores A data para abertura dos en-
em regime de urgência e deverá velopes está marcada para 22 de
ir ao plenário até o dia 18 de de- dezembro. Beltrão conta que a
zembro. Mas a confiança da Pre- expectativa da Prefeitura é que o

" t feitura na aprovação da proposta serviço comece a funcionar em
é tanta que o edital de concessão

março de 2011. "Queremos fazer
do serviço está pronto e deve ser

o contrato ainda este ano. Assim,
publicado nesta semana, antes

a empresa vencedora terá 90 dias
mesmo que os vereadores possam para adequação e obras", afirma.
analisar.o projeto. As comissões de Legislação,

O secretário de Administração, Justiça e Redação Final e de Orça -
'

Olívio Beltrão Junior, afirma que mento e Finanças ainda não emi-
o estacionamento rotativo é uma tiram pareceres sobre o projeto.
exigência da sociedade, principal-
mente dos comerciantes. Por isso, • Giovanni Ramos'
não teme que o projeto seja rejeí- giovanni@ocorreiodopovo.com.br

REAJUSTE DA TARIFA FICARÁ COM A PREFEITURA

Concessão será de 10 anos
A concessão do estacio

namento rotativo à iniciativa

privada poderá ocorrer por
contratos de 10 anos, com pos
sibilidade de prorrogação por
igual período. No entanto, rea

justes na tarifa serão feitos pelo
Executivo Municipal.

As vagas a serem tarifadas
serão chamadas de Zona Azul.
AÁrea Branca, em frente a hos

pitais,'" prontos-socorros, far
mácias e correios, para uso de

pouca duração (máximo de 15

minutos), não terá taxas. Terão

vagas exclusivas e serão isen- ou ficar além do tempo'permi
tos de tarifas, motocicletas, tido será notificado por agentes
motoristas com deficiência de da concessionária. Não haverá

locomoção, idosos, veículos de multa se a situação for regulari
transporte de passageiros e via-' zada em até 10 minutos após a

turas policiais. ,. notificação. 'No contrário, será
O usuário da Zona Azul po- cobrado a taxa de pós-utilização,

derá deixar o veículo estacionado com o custo de cinco vezes o va

por, no máximo, duas horas, sen- lor da tarifa de 30minutos.
do que aPrefeitura poderá reduzir O projeto de lei estabelece
o tempo em determinadas vias, se ainda, que nem a Prefeitura,
julgar necessário. Se o motorista nem a empresa concessioná
não cumprir o horário, poderá ter ria serão responsabilizados em

o veículo guinchado. eventuais furtos e danos aos

Quem não pagar pelo serviço veículos.

DIVULGAÇÃO

Conhecido como "área azul", estacionamento rotativo já foi implantado em várias cidades do país
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Musculatura regional
Dois nomes do Vale do Itapocu ganham força
para compor os gouemos estadual e federal.
Enquanto o deputado eleito Carlos Chiodini
tem o respaldo do PMDB de 13 municípios
do Norte do Estado, além do aval deMauro
Mariani e pode figurar 'no primeiro escalão,
o ex-deputado Dionei da Silva vai ter' um
cargo federal no Estado.
O pleito emfavordeChiodini épara ocuparo
espaço deixado porMariani; ex-comandante
da Infraestrutura,fatia cobiçada do bolo

governamental. Chiodini quer edizque 'Íls
chances são boas."Independentementeda
questão partidária, seria umganho político
respeitávelpara o Vale. Os diretórios doPMDB de

Ioinúllle.Iaraguádo Sul, Itapoá, Garuva, Barra
do Sul,Araquari, São Francisco do Sul, São
João do Itaperiú, Barra Velha, Massaranduba,
Guaramirim, Schroeder e Corupá são os

signatários de carta enviada aRaimundo
Colombo eEduardoMoreira, pleiteando a
investidura do jaraguaense. Ontem, Chiodini

estava em Florianópolis. O primeiro escalão
dever ser definido e anunciado até amanhã.
O único senão seria perda de um representante
naAssembleia Legislativa.
Já o petistaDionei tem o respaldo dos
deputadosDécio eAna Paula Lima. Embora
tenha base política em outra região, Décio
Lima fez, em Iaraguâ, quase o dobro dos votos
do candidato a federal local. Dioneimira a
Delegacia do Ministério do Desenvolvimento

Agrário, sediada em Florianópolis.

DIVULGAÇÃO
YlIIII///iIJUUIiI/IIJIIII/flIJ1JIlIJ/RID/p/nU/RUU/R/U//DIUIIDII//I//UfII//IIUI/I///nilllIllHlIll1IlIlflllHll11//IIID/hHU/I1Il1I1II11I1/11/U///I/IIUDI/mm//IIIDYlIUlIunll/UlluntnuOO11II//m/PlIl/llJIlJ/IJII/IIIII/PIIUJIII//U//IIII//I//Umilll/1/111l/I///WUIIIYlml///U/l/lml/lntHrnJJ/1//1/UIll/11II1/I/I//UII1IIUIUUU01/l/IIiIIIJJUI/III1I1II1////UI/IUIIHlmml//l/Il1J1l1nmpD11I1/111IlI/lIJUI1UUIli/J/IIll///I/I/IIIIJJI/1/1/ID/HlID//IJI11/l1l1D/1//1U/lUntlnUI/IIIIJIOII/HlIIJI111DUI//I//11/1UmIllPIIIDI/III/1/1UII/mmlnJIlJIiIlU/UlUl/leUI/IDUI/IDUllnU/U111IDI/!lI//U/1I1//!/11l/IJ1/1M/1UIDmUII/I!II//IIJIUnI//UI1UUI/WUIO//IIDUJlIII/III,WIUIJIJIIIllIlIJiIII/IDI/!OUIII///1I1IlJlPliUI1IUllmlJlIIDIHilJIIIIlI0II1l11U1D1Il1D1IJIIlJIll/lllf!WIIIDUlJlnUlom.

....-

-'"

vereador Osni Fortunato, o

Dakina (E), propôs e as "auto ..

rídãdes e morãdores de Guara...

Prefeito no páreo
o grande adversário de Carlos Chiodini

para a Infraestrutura é o prefeito de Turvo,
Ronaldo Carlessi, também do PMDB. A
favor deste, o fato de ser indicado por Pinho

Moreira, vice-governador eleito, e Ronaldo
Benedet, dupla que fechou de cima a baixo
com a tríplice aliança e o PSDB nacional.

Melhorias•. -

ç·ao
·OvereadorCaubiPinheiro,entrou
em contatocomacolunaeafirmoiu

queoPDI'deGuaramirim jáé
oposição 00prefeitoNilsonBylaardt .

O secretário,JairPereiraseguena
Pl'eleituramas tematéodiá 10de
dezembroparaodesembarque. Se
ficar,não falarámaisemnomedo
partido..Caubigaranteque não tem
nadapessoa]contra ogoverno,mas
eobraaçõesefetivas em favorda
comunidadeque representa.
Ontem,ementrevistaauma rádio,
oprefeitoNDsonBy1aardtreitel"Ou
quea reformaadm.ioistrativa
não ''-mmnovos attgOB.

DeputadoMauro Mariani apresentou emenda ao
Orçamento daUnião, no valor de R$ 15 milhões,
paramelhorias em trevos e acessos da BR-280,
no trecho entre Iaraguã do Sul e o alto da Serra
de Corupá. Justifica-se, já que os recursos para a

duplicação estão previstos no PAC-2 e abrangem o

trecho entre Iaraguá e São Francisco do Sul.

Política 5

Maioria
A chefe de gabinete da
prefeitura de Jaraguá do
Sul, FedraKonell, está
convicta de que os projetos
de reposicionamento
daPonte do Rau e de

criação daZonaAzul
serão aprovados sem
maiores problemas na
Câmara.Além de as duas
matérias já estarem na

pauta da cidade há anos,
pesa a questão política.
Amaioria dos principais
partidos da cidade integra
a admínístração.

Cautela
O diretório do PMDB de

Jaraguá do Sul reúne-se
amanhã. Um dos assuntos em

pauta será o nome do partido
para assumir a SDR, discussão
que passará pelo crivo dos

prefeitos doVale do Itapocu.
Sem atropelos.

PINGA
FOGO

HUMOR • liA cada dia, aparece
mais um indicado de Lula para o
ministério de Dilma. Afinal, de que
adiantou eleger umamulher, se o
homem vai continuarmandando?"

Roberto Jefferson, aquele,
presidente nacional do PTB.

SAÍDA. Os espaços que eram
do PP de Iaraguá do Sul na

Prefeitura estão sendo ocupados
por outras legendas que passaram
a apoiar a prefeita, como o pv.

ESPAço.Mesmo que Carlos
Chiodini integre o primeiro escalão,
o PMDB regional não está disposto
a abrirmão da SDR de Jaraguá.

Sentimento
Não é só em Jaraguá que o

povo e as autoridades pedem a

permanência da Malwee e de
Falcão. O vereador Pier Gustavo
Berri, de Massaranduba, enviou
a seguinte frase à coluna, ontem:
"Se o Santos teve Pelé, aMalwee
tem o Falcão. Fica Malwee, fica

. Falcão". Pois é.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

DO LEITOR

Desafios dajuventude

Atualmente
jovens e

adolescentes vivem
momentos distintos na

sociedade. Não há dú-
vidas que é uma geração bastan
te dinâmica e criativa, porém ne

cessitando de apoio
e orientação cons

tantes para não se

desviar de seus ob

jetivos, tanto na es

cola como em casa,

principalmente. A

propagação do uso

de algumas drogas
lícitas e ilícitas vem

prejudicando, e

muito, esta geração
que usa pretextos
diversos para essa

situação. Percebe-se uma gran
de carência e o diálogo com os

pais é imprescindível e surtem

bons efeitos.É necessário que as

autoridades se sensibilizem com

os problemas enfrentados pelos
jovens, e que criem alteniativas
para entretê-los, ao passo que
estes adquiram confiança em si

próprio. Criar programas sociais

que instruam esses adolescentes
é sempre uma boa alternativa, já
que a ociosidade neste período
da vida pode levá-los à margina
lidade. É preciso investir-no lazer,
no esporte e em cursos profissio
nalizantes e tecnológicos para
minimizar tais problemas.

Facilitar ao jovem o acesso à

tecnologia traz. benefícios enor

mes, principalmente quando se

refere às pesquisas e à comuni

cação, tudo se torna mais ágil.
No entanto, é preciso ter cuidado
para não se tornar dependente
dessa tecnologia. A dependência
ao uso da internet, por exemplo,

.":�:'� ;�.,
...�� q: '."/J�;:':J��' ..��t

I
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torna-se prejudicial ao desen
volvimento do jovem, principal
mente quando este possui uma
estrutura familiar fragilizada. Os
riscos que se corre nesse caso são
enormes quando há exposição

excessiva em sites e

blogs,
_

que não são

seguros e confiá
veis. Para evitar que
isso aconteça é pre
ciso muita cautela.
O recomendável é

que se crie o hábi
to de acessar ape
nas sites confiáveis,
de preferência os

educativos. O uso

descontrolado da

"

"
internet vem' preo

cupando muitos pais, pois fun
ciona como um imã que man

tém os jovens grudados à tela do

computador durante horas, pre
judicando-os em seus estudos,
trabalho e no próprio relaciona
menta familiar.

Sabe-se que essa é uma fase

complicada pelas mudanças que
ocorrem neste período. São mu

danças no' corpo, na alma e na

mente. Tudo está em constante

transformação. É neste período
que aparecerão momentos de
muita expectativa e aflição por
que o jovem deixou de ser criança,
mas ainda não se tornou adulto.
Momento em que se guardam as

bonecas e os carrinhos no baú, e
os substituem por fotos de bandas
e de filmes favoritos colados nas

paredes do quarto. Sem dúvida é a
fase mais marcante por submetê
los a inúmeros desafios.

Monique Bruch, aluna do primeiro
ano do ensino médio da Escola

Prato. João RomárioMoreira
lJ\" "-wo" � _ ..... L,j •
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EDITORIAL

Fora de proporção
Reportagem publicada na edição de ontem

de O Correio do Povo mostrou o descaso com o

efetivo da Polícia Civil da região. Uma pesquisa
realizada pela redação em algumas delegacias
regionais de Santa Catarina constatou uma si

tuação que já era conhecida da população, mas
sempre negada pelo governo do Estado.

Com 142 mil moradores, Jaraguá do Sul é uma
das cidades catarinenses com um dos mais baixos
números de delegados por habi
tante. Na proporção de profis
sionais, estamos atrás de cidades
bem menos populosas, como

Rio do Sul, Brusque e Caçador.
Apesar disso, a SSP (Secretaria
de Segurança Pública) nega
que a distribuição dos delega
dos entre os municípios esteja
baseada em motivos políticos.
Alega que a disponibilidade
nas Comarcas está relacionada

'

com os critérios de promoção e que, em alguns
casos, os profissionais não demonstram interes
se em trabalhar em determinadas cidades.

Será mesmo? Se a população jaraguaense
cresce cerca de 6% ao ano, porque haveria essa

rejeição? Neste caso, a única explicação plausível

é que o problema do efetivo policial na região é
tão conhecido que os delegados mais experien
tes preferem não arriscar. Afinal, cumprir uma
rotina exaustiva de 12 plantões por mês e ainda
trabalhar em horário normal nas delegacias exi
ge -dosc extra de saúde, algo que nem todos os

profissionais de carreira - principalmente pela
questão da idade - têm condições de assumir.

Eis a contraditória realidade: o município que
ostenta índices de qualidade de
vida e produção industrial "de
dar inveja" mostra também esta

tísticas nada dignas de orgulho.
Além da falta de poliéiais civis
e militares, a cidade também
convive com a superlotação do
Presídio Regional, onde 330 de
tentos dividem um espaço com

capacidade para apenas 76.
Se o governo do Estado in-

sistir em "remediar" em vez de

"prevenir" quando o assunto é segurança, é possí
vel que os jaraguaenses tenhamum grandemotivo
para se preocupar. O que se espera das autorida
des políticas eleitas é que elas apresentem mais

ações concretas para combater a criminalidade e

menos promessas vazias e desculpas esfarrapadas.

DOLEfrOR

Gomo você quer ser tratado?

Devemos valorizar
mais o conjunto, a

sociedade em primeiro
lugar, a nação, a Pátria,
depois nosso grupo,
que faz parte daquela

sociedade.

Como
pessoa, por inteiro? Ou fracionado

como negro, branco, estudante, trabalha
dor, consumidor, mulher, homossexual,

. -

'lema, cnstao, etc..
É uma questão de opção ou de desinformação,

de falta de educação e amplitude de pensamento?
>'

'

Anossa leimaior procura fazêr com que sejamos
vistos como cidadãos, indivíduos que vivem em so

ciedade, e por outro lado também,
privilegia grupos. A tendência hoje,
nos parece, é procurarmos grupos,
guetos, covis, não a sociedade para
nos ambientarmos.

Temos a tradição dos migran
tes' que buscam entre seus pa
trícios o conforto da distância de
sua terra, mantendo seus usos e

costumes e também as questões
regionalistas', bairristas e familia
res que nos impele a procurarmos
mais nossos "pequenos mundos".

\ U� grande erro, a meu ver, nos dias de, hoje,
q�� justamente deveríamos buscar a integra
ção social; esquecendo-nos dos detalhes que nos

aproximam de poucos. Isso é que provoca as dis

criminações e o esquecimento de que somos parte
de um todo maior, de uma sociedade complexa.

Com isso, perdemos a consciência política,
passamos a entender que política é apenas o que
fazem por nós (meu grupo), por mim, e não pela
sociedade. Política não é construir estradas, hospi
tais e escolas mais, passou a ser asfaltar a minha

rua, me dar um emprego, facilitar o meu ingresso

o uso descontrolado
da internet vem

preocupando muitos
pais, pois funciona
como um imã que
'mantém os jovens
grudados à tela
do computador
\ durante horas.

j
j j

,i�
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na faculdade, ou seja, o etnocentrismo está impe
rando na sociedade a todo vapor.

Para fazer valer nossos direitos sociais, preci
saremos entender que devemos primeiramente
reivindicar nossos direitos globais, aquilo que be
neficia a sociedade geral.

A segurança pública, que na verdade nunca

existiu, a não ser por meros atendimentos de cor

reção, nunca foi preventiva, seja
por falta de efetivos, de verbas, de
boa vontade dos administradores,
levando-nos amortes estúpidas.

Assistimos a isso tudo recla
mando dentro de casa, com os

amigos, com a tribo, mas nunca

reagimos socialmente como ci

dadãos, em que pese termos tido
ótimos exemplos de reação popu
lar a esses problemas em diversas

partes do mundo, e não falo em

,brigas, quebra-quebra, me refiro as legítimas re

ações pacíficas, contra um estado de desgoverno,
de má conduta pública de nossos representantes.

Devemos valorizar mais o conjunto, a socie
dade em primeiro lugar, a nação, a Pátria, depois
nosso grupo, que faz parte daquela sociedade.
Pensemos nisso e vamos participar da construção
dessa construção social. Antes de sermos identifi
cados como branco, negro, hétero, homem oumu

lher, sejamos cidadãos.

"

"

MarcoAntonio Piva de Lima, diretorDCE

(DiretórioCentral dosEstudantes) Unerj/PUC-PR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Identidade única sem

Geral

"
Será preciso muito mais
investimento do governo
federal. Antes de pelo
menos três anos, o

processo não começa.
JOSÉ EDUARD() JANEC'lKO,
DA DELEGACIA DE BRUSQUE

previsão ·para acontecer
Substituição deveria começar já no próximo mês e terminar em 2019
A implantação nacional de um

registro único de identificação,
que substituirá grande parte dos
documentos civis, deve continuar
figurando na lista de modernizações
que não saem do papel.

Em
setembro, o Senado havia divul

gado que o RIC (Registro de Iden

tifica�ão do Cidadão) começaria a

ser feito errr dezembro deste ano,
com prazo final para 2019. Pelo menos em
Santa Catarina, essa afirmação está um

pouco longe de se tornar realidade. Se
gundo o IGP (Instituto Geral de Perícias,
de Florianópolis), problemas técnicos de
vem adiar indeterminadamente o início
do processo e uma nova reunião acontece
na próxima semana, em Curitiba, reunin
do as autoridades de todo o Sul do Brasil.

"(A mudança) não será este ano, com
certeza. Depois da reunião com os' gesto
res do projeto é que saberemos de qual
quer detalhe", afirma o diretor do Instituto
de Identificação do IGp, Murilo de Souza.

Santa Catarina havia sido escolhida
como um dos seis primeiros Estados a im
plantar o programa - assim como Alagoas,
Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro e Distrito
Federal - e, a princípio, estava à frente dos
outros. Os aparelhos de scanner para a cole
ta de impressões digitais, que deve ser feita
de forma semelhante ao da carteira de mo
torista, foram recebidos pela 17a Delegacia
Regional de Polícia ainda em 2002. Desde
então, não houve nenhuma outra novidade.

"Primeiro vamos ter que fazer as digitali
zações, um banco de dados, vai demorar. Será
preciso muito mais investimento do governo
federal. Antes de pelo menos três anos, o pro
cesso não começa', garante o responsávelpelo
setor de identificação civil 'na 17a Delegacia
Regional de Polícia de Brusque, encarregada
de coordenar as mudanças em Santa Catari
na, José Eduardo Janeczko. Segundo ele, nem
mesmo as impressoras a laser para os docu
mentos têm previsão para serem entregues.

O novo documento, um cartão mag
nético que deverá conter a impressão digi
tal, foto e um número único de registro de
identidade civil, foi criado pela Lei 9.954/97,
que levou quase uma década para ser regu
lamentada. Quando criado, o ruc substitui
rá os números do RG, CPF, título de eleitor
e PIS-Pasep, entre outros. Segundo Murilo
de Souza, a taxa deve ser semelhante a que é .

cobrada para confecção da carteira de iden
tidade em cada Estado - em Santa Catarina,
o valor é de R$ 13,30 para a primeira via.

(

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

"
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Previsão é de que documento de identidade siga os padrões tradicionais nos próximos três anos, pelo menos, diz responsável

PROPOSTAS DEVEM SER EXAMINADAS NO DIA 6 DE DEZEMBRO

Aberto edital para construção de abrigos
. JARAGUÁ DO SUL

Já está no site da Prefeitura
o edital para a contratação da
empresa que ficará responsável
pelo conserto e troca dos pontos
de ônibus nos principais bairros
da cidade. Segundo o diretor do
setor de Trânsito, José Schmitt, a
prioridade é substituir os pontos
de espera que estejam mais da
nificados e que, em geral, são os

mais antigos.
O edital n° 175/2010 garante

a escolha da empresa que ofere
cer o menor valor de serviço - o

orçamento total, estimado no

documento, é de até R$ 300 mil. Nos dias 23 e 30 de novembro
A intenção é que o valor seja su- e três de dezembro, os concor

ficiente para a implantação ou rentes devem agendar visitas téc
manutenção de todos os pon- nicas aos locais - cuja lista não
tos danificados, inclusive nas foi divulgada pela Prefeitura .. A
regiões rurais. "Temos que fazer abertura das propostas acontece
o possível para economizar ao na manhã do dia 6 de dezembro,
máximo e, ainda assim, resolver e as obras começam nas sema

pelo menos os problemas da- nas seguintes. O prazo final de
, , ,

qúelés que rriais' estão precisan-
'.

entrega é de 90 dias.

I

do", considera Schmitt.
. Os abrigos devem ter bancos

e precisam ser cobertos, nos mes
mos moldes da estrutura dos pon
tos implantados em Curitiba, no
Paraná, e semelhantes ao implan
tado na ruaWalterMarquardt.

Novos pontos de ônibus serão feitos de material
resistente, semelhantes ao da Walter MarquardtAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GALENDÁRI NA REGIAo

Comércio define
horário de Natal
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A partir de dezembro, atendimento será estendido
GUARAMIRIM

Os consumidores poderão'
contar com um calendário
especial para as tradicionais
compras' de fim de ano.

os cinco municípios, os

horários específicosdeNa
tal começam a valer a par
tir do dia Iode dezembro

(confira o calendário .completo no

quadro abaixo). Em Guaramirim,
por exemplo, os estabelecimentos
ficam abertos das 8h30 às 19h na

primeira semana. No sábado (4), as
lojas atendem das 8h30 às 17h, e no
domingo não haverá expediente.

Conforme o vice-presidente da

Aciag (Associação Empresarial de
Guaramirim), Luiz Antônio Dalri,
um acordo coletivo entre o sindica
to dos trabalhadores do comércio e

o patronal possibilitou que o calen
dário fosse estendido para as vendas
de fim de ano. "O horário diferencia-
do favorece principalmente os con

sumidores com tempo livre ànoite e

nos finais de semana", enfatiza.
Na segunda semana, os con

sumidores devem seguir a mesma

agenda. De 13 a 17 de dezembro,
o comércio abre das 8h30 às 20h,
no sábado das 8h30 às 17h, e no

'

domingo das 16h às 20h. Nos dias
I

seguintes, as lojas ficam abertas
das 8h30 às 21h, e no dia 24 o aten

dimento acontece das 8h30 às 13h.
Nos dias 25 e 26, o comércio será fe
chado e volta atender normalmen
te das 8h3Q às 12h e das 13h30 às
18h30 depois do Natal.

Além dos horários especiais, a
Aciag promove a campanha Com

pra Premiada 2010. Ao todo, 330

cupons foram distribuídos para as

6710jas associadas. Segundo Dal
ri, um Fiat Uno - zero e modelo
novo -, R$ 2mil em barras de ouro
e 67 bicicletas contemplam a lista
de brindes. "O lojista que vender
o bilhete sorteado ganhará uma

viagem com acompanhante para
Porto Seguro", complementa.

Ele ainda explica que a cada R$
50 em compras o cliente tem o direi
to de exigir sua cartelapara concor
rer ao sorteio proposto pela can;I
panha. "Nesse ano, a Aciag prevê
um incremento de 10% amais nas
vendas do comércio local, compa
rando com o mesmo período do
ano passado", acrescenta.:

PIERO RAGAZZI

Consumidores podem participar da campanha Compra Premiada 2010

u

JARAGu4 DO SUL
• De 1 a 3 de dezembro:
das 8h às 19h

• De 6 a 10 de dezembro: .

das8h às �Oh

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC. 00626910
.
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(47)3371-4741 UMA PAflOERIA QUE DÁ CER". Desde 1978

REGIÃO
Atenção! A corrida para con

seguir uma vaga no ano letivo
2011 ainda está acontecendo. As

inscrições do pré-escolar ao ensi
no fundamental podem ser feitas
até o dia 3 de dezembro nas cida
des de Schroeder e Corupá. Os

pais precisam procurar a escola
mais próxima de sua casa e ma

tricular os filhos.
Conforme informações da

Secretaria de Educação de Coru

pá, as unidades de ensino ficam
abertas das 7h.às 11h e das 13h às
17h para os responsáveis inscre
verem os estudantes. Na cidade,
o prazo para renovações vai até
sexta-feira (26), e em Schroeder o

período já encerrou.
No ato da matrícula, os pais

e alunos devem estar munidos
dos seguintes documentos: car
teirinha de vàcinas para as vagas
da Educação Infantil, certidão
de nascimento ou carteira de
identidade do estudante e dos

responsáveis e comprovante de

Matrículas ainda permanecem
abertas em Gorupá e Schroeder

residência.
A Secretaria de Educação de

Jaraguá do Sul divulgou ontem

o balanço das matrículas para o

próximo ano. Segundo SirleyMa
ria Schappo, diretora do ensino

fundamental, dos 12mil estudan
tes inscritos na rede municipal
em 2010, o número subiu para
12.288. "Cresceu pouco mais de
2%. Para 2011, tínhamos previsto
244 estudantes amais", afirma.

Ela também explica que "to
dos os 1,3lnil alunos da pré-es
cola II passaram para o primeiro
ano do ensino fundamental, e os
alunos do nono ano saíram da
redemunicipal, o que abriuvagas
e fez o resultado ficar próximo do
número previsto"
" O resultado das matrículas
dos centros de educação infantil
ainda será divulgado pela Secre
taria de Educação de Jaraguá do
Sul. Até o momento, as cidades
de Massaranduba e Guaramirim
não divulgaram o balanço das
matrículas realizadas.

PIERO RAGAZZI

Renovações de matrícúlas ainda podem ser feitas na cidade de Corupá

As cinco p'ri.meiras ligações
levam um boné de brinlle
Ligue: 2106-1919

"Troque o seu jornal da edição
do dia 2/3 de outubro por um

BONÉ EXCLUSIVO O CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sional. Ontem, a pergunta conti

nuava sem resposta.

o PROBLEMA

Conforme o secretário de Pla

nejamento, Aristides Panstein, po
rém, a prefeita Cecilia Konell já deu
o aval necessário à sequência da

revitalização. Entretanto, o plano
ainda não possui data para ser co:
locado em prática. Ele explica que,
antes mesmo da obra entrar no or

çamento do município, é preciso
ainda fazer o pagamento do projeto
arquitetônico, ou seja, do trabalho

já concluído pelo grupo de profis
sionais envolvidos. Depois, algumas
adequações no plano devem ocor

rer' assim como o detalhamento do

serviço. Por último acontece a exe

cução, o que não se tem nem ideia

de quando vai acontecer.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br-

HISTÓRICO

Impasse surgiu em 2007
Palco de shows com artistas de renome nacional no passado, a Praça Ângelo Piazera

teve a programação cultural cancelada no segundo semestre de 2007. Na época, a então

presidente da Fundação Cultural, Natália Petry, disse à reportagem do OCP que, para o lo

cal voltar a ser utilizado, faltava o apoio da população. Reclamações constantes dosmora

dores próximos quanto ao barulho e a atos de vandalismo desencadearam o impasse.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 25 de novembro de 2010
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Praça geloPiazera:
três anos esquecida
Projeto de revitalização proposto por arquitetos segue engavetado

JARAGUÁ DO SUL

O assunto, de vez em

quando, adormece. Mas,
não demora, volta a

incomodar quem pela rua
Quintino Bocaiúva, no
Centro, passa.

artistas, foi tomado por poças de

água. No entorno, o cenário segue a

perspectiva do desamparo.A rotina

conta com a presença de usuários

de drogas desencorajando a popu

lação a utilizar o ambiente. Além

disso, o passeio público também se

transformou em estacionamento.

Na tentativa de reverter o pa

norama, em junho de-2009, a ad

ministração municipal convidou
um grupo de arquitetos para re

vitalizar o lugar. A planta inicial

ficou pronta antes do término do

ano. No entanto, ela segue enga
vetada e à espera de uma respos

ta. Segundo Everton Bitencourt

e Silvana Pretto, integrantes do

projeto Boa Praça, até agora a Pre
feitura não indicou se pretende
levá-lo adiante. "Na terça-feira da _

semana passada, após três meses

da reunião na qual informamos o

orçamento da parte arquitetônica,
enviamos um ofício solicitando

alguma resposta", afirma a profis-

condição de abandono só

cresce e, a cada dia, en
�- volve ainda mais a Praça

A

gelo Piazera. Construí
da em 1994, ela permanece àmer

cê do tempo e da dúvida. Em pro
cesso contínuo de deterioração, o

espaço não recebe melhorias há,

pelo menos, dois anos. Mas, para
piorar a situação, desde 2007, é

alvo de projetos que jamais deixa

ram a esfera do papel.
Durante esteperíodo, porexem

plo, o toldo instalado sobre palco
rasgou em diversos pontos. Com

isso, o local, antes habitado por

Projeto prevê arborização e construção de
quiosques e concha acústica

,
Jaraguá do Sul é conhecida

pelo desenvolvimento,
mas na área urbana ela

ainda é tacanha.
SILVANA PREno,

ARQUITETA

PIERO RAGAZZI

Ao invés de servir como ponto de encontro da população,
praça tem sido utilizada como estacionamento

NO PAPEL

Ideia é remodelar todo o espaço
O projeto construído pelo grupo de arquitetos convidado pela Prefeitura, se posto

em prática, deve modificar toda a estrutura da Praça Ângelo Piazera. A planta prevê a

instalação de uma concha acústica atrás do Museu Emílio da Silva, de uma academia

ao ar livre e de diversos quiosques, Além disso, o local será completamente arborizado,

dando lugar ao passeio público ao invés de servir de estacionamento para veículos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Música para
lembrar filmes
de sucesso

A Cia. Musical Euterpe e

a Sociedade Cultura Artística
promovem a quarta edição do
concerto Tributo ao Cinema
neste domingo, dia 28, a par
tir das 20h30, no Grande Tea
tro da Scar. O evento também
conta com a participação da
Associação Musical Jonas Alves
de Souza, de Jaraguá do Sul,
da Jazz Band Elite, de Corupá,
e da Banda Municipal Die Ori
ginalen Rega Blãser, da cida
de de Pomerode. Os músicos
interpretarão temas de filmes
que foram sucesso nas telas de

praticamente todo o mundo,
como os inesquecíveis Guerra
nas Estrelas, Parque dos Dinos
sauros, ET, Tubarão, Superman,
Rocky e Grease - Nos Tempos
da Brilhantina, entre outros. A
iniciativa tem o apoio da Pre
feitura, por meio da Fundação
Cultural. A entrada é franca e os

ingressos podem ser retirados
na Fundação Cultural, na Scar
ou com os músicos da Cia. Mu
sical Euterpe.

Secretaria faz
mobilização
contra câncer

,.\

A Sociedade Brasileira de

Dermatologia, em parceria com

a Secretaria Municipal da Saúde
e a Fundação Cultural, promove
neste sábado, das 9 às 15 horas,
a 12a edição da Campanha Na
cional de Prevenção ao Câncer
da Pele. O evento será realizado
na praça da Fundação Cultural,
em frente ao terminal urbano
de Iaraguã do Sul. A campanha
acontece em todo o país no mes

mo dia e horário, atendendo mi
lhares de pessoas e ajudando na

prevenção do câncer de pele. O
evento do, ano passado entrou

para o Guinness Book por ser a
maior campanha do mundo de
prevenção de câncer realizada de
forma simultânea.
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do sul I 2a Vara Civil

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC
E-mail jgsvar@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS
. Ação Monitória n° 036.06.008376-5

Autor: Midigás Ltda
Réu: Sebastião de Oliveira

Citando (a) (s): Sebastião de Oliveira, brasileiroía), RG 3044751-4, CPF 402.175.319-20, VictorRo
senberg, 482, Vila Lenzi- CEP 89.252-400, Fone(47), Jaraquá do Sul- SC.
Valor do Débito / Descrição do(s) Bem (ns): R$ 7.476,28. Data do cálculo: 07/11/2006. Por inter
médio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sábio,
fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para efetuar (em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada
ou oferecer (em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de
cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e horários advocatícios (art. 1.102-c, § 1°,
do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de
pleno direito, o titulo executivo judicial (art. 1.1 02-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dia na forma da lei.
Jaragua do sul- SC, 02 de Setembro de 2010.

1�:,ri,/iJMIiJl ESTADO DE SANTA CATARINA

if! PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
+".•�, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 09/2010-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de .suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela co
missão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura
e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço nO. 09/2010- PMS, adju
dicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado
o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para informatização da Admi
nistração Pública Municipal, exceto Câmara de Vereadores, através de loca
ção dos sistemas abaixo relacionados, específicos para gestão pública muni
cipal, com instalação, implantação e treinamento, já inclusas alterações legais
e manutenções corretivas se houverem, e incluindo a migração de todos os
dados dos sistemas ora em uso.

Empresa vencedora: BETHA SISTEMAS LTDA.
Valor da proposta vencedora: R$ 120.882,00 (Cento e vinte mil oitocentos e
oitenta e dois reais).
Schroeder, 24 de novembro de 2010.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nO. 253/2010-PMS
Modalidade Tomada de Preço n", 09/2010-PMS - Processo nO. 161/2010-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201, no Munícfpío de Schroeder/SC.
Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO
00.456.865/0001-67, estabelecida na Rua João Pessoa, nO 134, 1° andar,
Centro, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, CEP: 88801-530.
Objeto: Contratação de empresa especializada para informatização da Ad
ministração Pública Municipal, exceto Câmara de Vereadores, através de
locação dos sistemas abaixo relacionados, específicos para gestão pública
municipal, com instalação, implantação e treinamento, já inclusas alterações
legais e manutenções corretivas se houverem, e incluindo a migração de to
dos os dados dos sistemas ora em uso, conforme Projeto Básico - ANEXO X,
deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que
faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Valor do contrato: R$ 120.882,00 (Cento e vinte mil oitocentos
e oitenta e dois reais).
Data da Assinatura: 24/11/2010 - Vigência: 31/12/2011

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃo REPÚBLICAFEDERATIVA
DOBRASIL-ESTADO DE SANTA CATARINA Ta
belionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul

- CarlosFabricio Griesbach,Tabelião
Avenida MarechalDeodoro da Fonsecan° 1589

·Telefone: (47) 3273-2390 • Horário de Funcíona-
mento: 09:00h às 18:00h

Apontamento: 162632/2010 Sacado: CONSTRUJONER CONSTRUTORA IlDA Endereço: R
ADELIA FISCHER 744 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89256·400 Credor: UCZNER·
SKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS E CALe Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 317
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 567,00· Vencimento: 14111/2010

EDITALDE�CÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9. 92/']7, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciê Q_a ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste'Cartério, para pagamento no prazode 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direitoà sustação judiciai de protesto e ou oferecer por escrito os motivos dà sua

recusa, dentro do prazo legai. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

BVFINANCElRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131022976 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 927,85 . Vencimento: 22/04/2009

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 162593/2010 Sacado: EDSONMAlAQUIAS RAMOS Endereço: RUAHERMll10FRANCISCO RAMOS 235 - Iaraguá do SuI-SC . CEP: 89254·536 Credor: D I'WlA GRANITOS
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1873001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$160,00·Vencimento: 10111/2010

Apontamento: 162668/2010 Sacado: LEANDRO BERWIG Endereço: GEN. PROCOPIO GOMES
1500 . JARAGUADO SUL·SC - CEP: 89253-000 Credor: EXATO INFORMATICA lIDAME Porta
dor:· Espécie: DMI - N'Titulo: 102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 60,00 - Vencimento:
10/10/2010

Apontamento: 162691/2010 Sacado: TRANSPOR'TApORA E INCORPORADORA BAlDO Bnde
reço: RUA PRESIDENTE ]USCEUNO 01 - JARAGUA DO SUL·SC - CEP: 89252-050 Credor: CO·
DEMACOM IMPORTADORA lIDA Portador: - Espécie: DMI· N'Titulo: 0091535401- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 278,95· Vencimento: 12/1112010

Apontamento: 162552/2010 Sacado: EDUARDO JULIAODALUZ Endereço: CRISTINAADRIANEPEREIRACASA909 - JARAGUADO SUL·SC - CEP: 89253-620 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASI·
LEIROS SA Portador: CENTRODE FORMACAO DE CONDUTOR Espécie: DMI . N'TItuJo: 17584
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$145,00 - Vencimento: 10111/201O Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", nadata de 25/1112010. Jaraguá do Sul (SC), 25 de novembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach - Total de títulos publicados: 6
Apontamento: 162352/2010 Sacado: FRANCISCO DA SILVA ALVES Endereço: RUA ARTHUR
BRElTHAUPT, S/N LarE 93 - CHICO DE PAUIA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-839 Credor:

� •• ' ...",,, I...,';' .• I • r

PUBLICAÇÃO LEGAL
J Faça como manda a lei:

Publique em jornal de grande circulação'
o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande Circulação local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

Protocolo: 10297 Sacado: FABIANO SANTANA SANTOS CPF: 041.192.109-60 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000Número do Título: 11772*005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA
. AGENCIA GUARAMffiIM DataVencimento: 10/1112010Valor: 240,00 liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge HilIeWagner, Interventora

Rua 28 de Agosto nO 1918, Ed. Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INI1MAÇÃO .

Saibam todos que virem o presente editai, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaciona
dos, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legai (3dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo,sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se
deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(eml. ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográficada Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 9786 Sacado: CRISTIANEERTHALCPF: 077.322.509-90 Cedente:WP JUNIOR &CIA LTDACNPJ: 04.303.006/000Número doTítulo: 19 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN·CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/10/2010 Valor: 550,99 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10031 Sacado: DJONNATAO UILSON KLOSOWSK CPF: 037.532.779-75 Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOSPECAS SERVICOS ITDA CNP): 79.501.862/000 Número do Título: 0135576001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil porIndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMffiIM Data Vencimento: 29/10/2010 Valor: 112,25Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
Protocolo: 10265 Sacado: ELIAS FEUS CPF: 072.753.619-22 Cedente: ULEANDRO MACHADOME CNPJ: 05.338.614/000Número do Título: 462 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 10/08/2010 Valor: 178,00 Liquidação após a intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10266 Sacado: ELIASFEUS CPF: 072.753.619-22 Cedente: ULEANDROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/000Número do Título: 462 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 10/09/201OValor: 178,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10168 Sacado: ERICO lABES CPF: 516.547.259-00 Cedente: AVENORIE SERVIÇOS EREPRESENIAÇOES LTDACNPJ: 09.402.174/000 Número do Título: 351 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 04/11/2010 Valor: 1.327,75liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 9966 Sacado: GERSON JONAS DUNCKE CPF: 841.294.339-20 Cedente: DEJAIL OFICINA MECANICA LTDA
CNPJ: 00.107.384/000Número doTítulo: 000204 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNlBANCO SA Data Vencimento: 16/10/2010 Valor: 824,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9931 Sacado: IRINEU BRUHNS CPF: 445.752.469-72 Cedente: PARIZOTIO COMERCIO DE MATERWS DECONSTRUÇÃO CNPJ: 08.015.692/(')00 Número do Título: 679003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 20/10/2010 Valor: 862,00 liquidação após a intimação:R$IQ,40, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
Protocolo: 10068 Sacado: JADSON RAMAlHO DEOIlVEIRACPF: 030.562.939-52 Cedente: COMERCIO DE PEÇASALTOVALE LTDA CNPJ: 83.061.317/000 Número do Título: 040091 04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 27/10/2010Valor: 1.100,00 liquidação após a intimação:R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
Protocolo: 10163 Sacado: JWCOMERCIODEPNEUS lIDACNPJ: 10.587.687/000 Cedente: LINKCOMERCIAL IMPORrADORAE EXPORTADORA lIDACNPJ: 06.089.5211000 Número doTítulo: 16/23 Espécie: Duplicata deVendaMercantil porIndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/11/2010Valor: 1.845,00liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
-------------_--------._------------------------------------------------------------------------------------------------------_-------------
Protocolo: 10211 Sacado: LG.D. INSTAlAÇOES ELEIRICAS lIDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GENERAL ELECI'RICDO BRASIL lIDA CNPJ: 33.482.241/000 Número do Título: 04817202 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 08111/2010 Valor: 88,40 liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31.95, Edital: R$ 15,00
-------------_-------------_--------------_----------------------------------------------------------------------------------�--�-----------
Protocolo: 10216 Sacado: LG.D. INSTAlAÇOES ELEIRICAS lIDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIETRICCNPJ: 02.042.020/000 Número do Título: 8740-112 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 04/1112010Valor: 815,05liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 9898 Sacado: UNO OESTRICH CPF: 382.215.359-15 Cedente: COOPERATIVA REGIONALAGROPECUARIAVALE DO !TAJCNPJ: 85.789.782/000 Número do Título: 00540101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 19/10/2010Valor: 786,02liquidaçãoapós a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo: 10239 Sacado: MARCOS JUNCKES CPF: 505.543.109-10 Cedente: SPACIO 2D MATERWS DE CONSTRUÇÃOlIDACNPJ: 10.642.473/000Número doTítulo: 000045/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: SPACIO 2D
MATERWS DE CONSTRUÇAO lIDADataVencimento: 10/09/2010Valor: 782,00 liquidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10268 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF: 048.188.139-58 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ:05.338.614/000 Número do Título: 476 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI
BANCO SADataVencimento: 15/0712010Valor: 590,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10269 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF: 048.188.139-58 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ:05.338.614/000 Número do Título: 476 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 15/08/2010Valor: 590,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10270 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF: 048.188.139-58 Cedente: UlEANDRO MACHADO ME CNPJ:05.338.614/000 Número do Título: 476 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 15/09/2010Valor: 590,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 9670 Sacado: RUTH HUll.ER FAGUNDES CPF: (1l7.135.779-50 Cedente: o.M COMERCIO DE MAQUINASDE COSTURA E ACESSORICNPJ: 06.116.650/000 Número do Título: 1608.002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil porIndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/10/2010 Valor: 244,00liquidação após a intimação: R$1Q,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$15,00
Protocolo: 9784 Sacado: SERGIO MARCOS DOS SANTOS CPF: 017.538.349-96 Cedente: GERALDO JOSE SAFANEW CPF:
040.715.189-36 Número do Título: 06/19 Espécie: Nota Promissória Apresentante: GERALDO JOSE SAFANEW Data
Vencimento: 10/05/2010Valor: 800,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 31,95,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10250 Sacado: UILIlAN ALEX KOSWPP CPF: 045.795.339-09 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME
CNPJ: 86.727.989/000 Número doTítulo: 352 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 09/1112010 Valor: 198,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
Protocolo: 10160 Sacado: VAlDINEI RAMOS RIBEIRO CPF: 090.571.279-03 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:01.149.953/000 Número do Título: 750089444 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 19/03/2010Valor: 860,73 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00
Protocolo: 9824 Sacado: WERNERMARQUARDT CPF: 310.561.139-87 Cedente: MANNES MANGUEIRAS EVEDAÇOESLTDA CNPJ: 80.645.286/000 Número do Título: 0096770101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 19/10/201OValor: 226,88 liquidação apósa intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Christa Inge HilleWagner, Interventora
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Com
esse objetivo, o projeto

Rota da Colonização será

implantado no município,
através de uma iniciativa

do Núcleo de Hospitalidade da

Acijs e Apevi, Prefeitura, Vale dos
Encantos e Conventions & Visi
tors Bureau. A ideia do grupo é

. dar' visibilidade às opções de la-
. zer para os turistas. "Iaraguá tem
um grande número de visitantes

que vem até a cidade para fazer

negócios, de segunda a quinta
feira. Mas, no fim de semana,
os hotéis estão vazios. Com essa

iniciativa, vamos dar oportuni
dade para eles ficarem aqui não
somente para trabalhar", explica
a coordenadora do núcleo, Ana
Carolina Cardia.

A Rota da Colonização con

siste em passeios por locais tu

rísticos da cidade, serão quatro
opções: pelos museus, húngara,
italiana e alemã. Os turistas po
derão comprar as entradas nos

próprios hotéis, de onde sairão
os veículos rumo aos passeios,
acompanhados de guias. Cada

participante terá direito, além do

I WI""'"� INlmll�"'''I/I/''

Dar mais destaque
às opções de lazer já
existentes na cidade e assim
movimentar a economia

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 25 de novembro de 2010
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Turismo de lazer
transporte, à alimentação típica.
Os valores ainda não foram defi

nidos, porém devem ser revela
dos durante o primeiro Encontro
de Turismo de Jaraguá do Sul,
que acontece hoje, a partir das

18h30, no Centro Empresarial.
De acordo com Ana Carolina,

os moradores da cidade também

poderão participar. O calendário
dos passeios e os locais para visi

tação serão divulgados em breve
e estarão disponíveis em todos os
hotéis do município .

No início da década, os pas
seios por locais históricos da ci
dade foram amplamente oferta

dos, valorizando as colonizações.
Porém, essa iniciativa não durou
mais que três anos. Agora, a ideia
é reativar o setor. Para Fenísio
Pires Júnior, diretor executivo
do Conventions & Visitors Bure

au, a iniciativa vai movimentar
a economia local. "O principal
benefício é econômico. Ao in
vés de termos os hotéis vazios

no fim de semana, vamos estar

cheios, pois os empresários que
estão aqui a trabalho poderão
convidar suas famílias para vir
até Iaraguá, ao invés deles irem

. embora", acredita.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Geral 11

a destaque
ARQUIVOOCP

Rota da Colonização terá um passeio exclusivo pelos museus da cidade

COl pede mais segurança
durante as vendas de Natal

A grande movi1?entação de

pessoas no comércio jaragua
ense durante a época de Natal
fez com que a CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) fizesse um

apelo à Polícia Militar. Durante
a última plenária do ano, que
ocorreu ontem, o presidente do

.orgão,Wanderlei Passold, pediu
que a PM não economizasse es

forços para dar mais segurança
aos lojistas e consumidores.

O tenente André Luiz Adams,
representando o Major Rogério
Vonk, disse que a PM já está cien
te dessa preocupação e que o po
liciamento será reforçado nesses

locais. "Vamos tentar remane

jar algumas equipes para esses

pontos e alguns policiais devem
trabalhar nos seus períodos de

folga. Além disso, as câmeras de

vigilância devem ajudar a moni
torar a região central", afirmou.

O pedido também foi es

tendido quanto à decoração
natalina, já que a CDL não tem

condições e nem recursos de
fiscalizar se há algum tipo de
vandalismo. O tenente afirmou

que a polícia deve trabalhar na

prevenção para evitar danos à

decoração de Natal.
Durante a plenária, o pre

sidente ainda ressaltou que foi
enviado um oficio à empresa de

transporte coletivo Canarinho,
pedindo algumas adequações
para o horário natalino. A em

presa informou que vai adequar
as linhas de ônibus de acordo
com o horário do comércio, favo
recendo os clientes e também os

trabalhadores do setor.

1 o Encontro do selar vai lançar a Rota da Colonização, com objetivo de atrair visitantes

Tenente Adams garantiu
que a PM vai remanejar
equipe para oferecer mais

policiamento na-área central

"RECEBEMOS
CERCA DE

SOOMIL TURISTAS
PORANO"

o Correio do Povo:

Qual o principal tipo de,
turismo praticado em Ia
raguá do Sul?

Fenísio Pires: O de negó
cios e o de eventos. Durante
a semana, temos uma boa

lotação na cidade e, quando
fiá eventos, os hotéis ficam

praticamente lotados. Só
em 2009, tivemos mais'de 83
eventos, que trouxeram cer

ca de 200 a 500 turistas cada
um. Mas o turismo de lazer
ainda é bastante fraco.

OCP: Quais as prin
cipais áreas que ainda

podem ser exploradas no

turismo?
Fenísio: Com certeza

.
o Morro do BoaVista, que
pode ser transformado em

um parque estadual, pois
o espaço já recebe muitos

.

turistas praticantes de voo
livre e pessoas que gostam
do contato com a nature

za. Além disso, temos es

paço para fazer q�alquer
tipo de evento na cidade.

OCP: Qual a expressão
do turismo para icono
mia domunicípio?

Fenísio: Por ano, rece
bemos cerca de 500mil tu
liistas na cidade;'�sse é um
número impulsionado pe-
los negócios. Cada turista
deixa em média' R$ 250

por dia no município. E
os turistas internacionais
costumam gastar . mais.
Desses 500 mil, cerca de
30 mil pessoas vêm do ex

terior para Jaraguá.

EXTRAVIO DE NOTA
A empresa Cloos & Deuma do
Brasil Ltda situada em Jaraguá
do Sul / SC, à Rua Pastor Alber
to Schneider, 911 - Barra do Rio

Cerro, I.E 253.629.012, CNPJ nO

02.453.468/0001-67,comunica o

extravio das notas fiscais nrs. 401
e 402, Serie nr. 2, com respectivo
nO de controle 000801 e 000802
do ano de 2006, sendo que as

mesmas estavam em branco,

i
1
j
1
I
1
1
·i
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LONDON PUB

Samba Rock com Zamba4 e Lobo
& Banda. Ingressos 'somente na

hora: RS 10 elas e RS 15 eles.

ZtJM;.5CHLAUCH
Sexta House Deluxe e o melhor
da música house. Também
Clube do Champanhe.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Shaw com Allan Diaz a partir das
22 horas. Elas free até 23h30,
após RS 10 e eles pagam RS 15.

CARAMBAS (lndaial)
Absolut Sax com Magic Sax
e DJ Conrado.lngressos em

Jaraguá na Licoreria.
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Plural

eatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse
flickrj b e a s a s se

o(kvt Beatriz Sasse

Agendada para esta sexta-feira a abertura do Sacramentum Pub.
A nova opção noturna fica na rua JosefFontana, nO 41,'no Centro
e abrirá de quarta a segunda-feira das 18 às 23 horas. O lugar
tem área interna com TVs e mesas de sinuca, área externa para
fumantes e os apreciadores de cerveja vão encontrar as marcas
"Wãls", "Pilsener Urquel" e "Franzískaner". Para acompanhar as
novidades acessem http://sacramentumpub.blogspot.com ou

sigam no www.twitter /sacramentumpub.

Na moda
Inaugurou no início do mês, em Guaramirim, a Maria Flor Arte e

Bazar. A loja dispõe de uma grande variedade de estilos, noite e dia,
praia e cidade, feminino emasculino, além de peças decorativas de ar
tistas de Santa Catarina. Fica na rua Gerônimo Correa, 234. O horário
de atendimento é de segunda a sexta das 9 às 19 horas (sem fechar

. para o almoço) e sábado das 8h30 às 12 horas. Contato: 3371-8115.

FOTOS DIVULGAÇÃO

SOCIAL
2 o 1 o ,...

•

o Rotary Club Jaraguá do SulNale do Itapocu realizou no mês de
novembro a ação "Ler é Viver", distribuindo exemplares de livros

gratuitamente. A ação ocorreu no Terminal Rodoviário do Centro de

Jaraguá. O evento teve o propósito de estimular e criar o hábito da
leitura no cidadão. Nas fotos, os livros despertando o interesse de,

quem transitava pelo terminal e a equipe do projeto.

Windows 25 anos
Não parece, mas ele já está nas nossas Vidas há 25 anos. No último

sábado foi aniversário do Microsoft Windows, o sistema operacional
que domina o mercado hámais de 20 anos. A primeira versão (que está
aí na foto), oWindows 1.0, não era um sistema operacional completo,
era uma interface gráfica de usuário que não rodava sem a presença do
DOS (lembram dele?). No seu lançamento, em 20 de novembro de 1985,
custava 99 dólares e Bill Gates anunciava que ele seria o software base

para o futuro do computador pessoal.Acho que Gates estava bem certo.

.'

Microsoft Windows
MS-DOS Executive

ii Version 1.11

Copy�i9ht @ 1915� Mi�ro50ft torp.

( n )
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Farmville
I Quem usa o Facebook deve ter notado uma queda na enxurrada de

I mensagens no mural dizendo que Fulano encontrou uma vaquinha per
dida na fazenda ou fertilizou a plantação de trigo. O game Farrnville (ou
praga para alguns) que no começo do ano contava com mais de 80 mil
hões de usuários ativos por mês, perdeu usuários e também o seu lugar
no topo da lista de aplicativosmais usados na rede social. O novo líder é o
Phrases, que permite criar o próprio teste ou postar citações. Mas como o

Phrases não é um jogo, logo, logo a fazendinha deve estar de volta ao topo.

'PAPA SMURF RUlES
Parecia impossível, mas aconteceu. O super viciante jogo Angry

Birds foi batido, pelo menos no iPhone, onde quem reina agora é o

Smurf'sVillage. Os lisérgicos homenzinhos azuis da década de 80 que
moravam em cogumelos ganharam um jogo desenvolvido pela Cap
com, muito similar ao Farmville, do Facebook. A razão de os Smurfs
terem desbancado o Angry Birds? Smurf's Ville é grátis para il'lione.
O que eles ganham com isso? Para a plantação crescer mais rápido é

preciso' comprar, pagando com dinheiro de verdade. E quem aguenta .

esperar tanto tempo até as cerejinhas crescerem?

ARRECADAÇÕES ATÉ 30 DE NOVEMBRO NA SEDE DO JORNAL
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400

* Horário atendimento 8h às 12h e 13h às 17h30

.

FAÇA SUA "OAÇÃO
• ALIMENTOS NÃO' PERECíVEIS E BRINQUEDOS

() (:()lUU]() I)() I)()\'()
www..ocorrelodopovo..com ..br
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CLIC DO LEITOR
A Meg tem apenas
seis meses e está a

procura de uma família
que lhe dê carinho,
atenção e amor. Seu

dono a adotou, mas por
motivos de mudança
ele não pode mais
acomodá-Ia. Para
contato, falar com

Fernando no número
(47) 9638-4508, ou no

e-mail treinandocerto@
hotmail.com.

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA
Carlos Henrique LuizCarlosAmorim, PatriciaMoraes,

Schroeder, escritor Escritor e editor jornalista
CharlesZimmermann,

escritar

Manias

O
pessoa mais cheia de manias essa cha
mada Clara. Até ela mesma costuma se

surpreender naqueles momentos nos

quais a ideia é fazer um balanço das

próprias atitudes e, obviamente, das esquisi
tices. Essas estranhezas são comuns ao dia a

dia. Davam uma crônica de jornal, arriscou
tempo atrás quando sentada à mesa de um

.

bar qualquer. Os amigos e o namorado con

cordaram. Para ajudar, concentraram o papo
animado de sexta-feira à noi-

,

conforme a cor, das escuras ao branco. Vivi
achou a sugestão o máximo, mas paciência
condicionada à mania tem de menos. Por

tanto, ela entrou ao rol das esquisitices dig
nas de crônica de Clara.

Estranhezas não faltam nas entranhas do
cotidiano dela. Para Bernardo, o namorado, as
tais até que não causam incômodo. Talvez te
nha se acostumado, talvez nem as perceba ou
talvez façam, ambos, parte do mesmo grupo.

De fato, ele não confirmou
se já intrigou a necessidade
de nunca, em hipótese al

guma, acessar qualquer rua
à esquerda ou à direita sem

antes acionar a seta corres

pondente do carro.
Também nem comen-

tou a respeito da lembrança de
Maria Helena. A melhor amiga recordou da
mania de Clara de negar as sacolas plásticas
no supermercado em troca das retornáveis,
jamais esquecidas. Nina fez outra indicação
logo em seguida. Na memória dela reside'
como esquisitice maioral a rotina do dormir
� do acordar. Ela só dorme quando está dei
tada de barriga para baixo e só acorda quan
do sai do banheiro e toma cappuccino.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA •

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h30, 16h30, 19h30 - todos os dias)
• Cine breithaupt 3
• Tropa de Elite 2 (Dub) (19h, 21h20 - todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (15h, 17h

- todos os dias)

(19h5D - todos os dias)
• RED (Leg) (13h30, 15h40, 17h50, 22h - todos
os dias)

• Cine Garten 5
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 3D
• A Lenda dos Guardiões (Dub)
(13h50, 16h - todos os dias)

• Jogos Mortais (Leg) (18hl0, 20hl0,
22hl0 - todos os dias)

te pós-expediente no assun

to. Listaram; pois, algumas
das surpreendentes (ou nem
tanto) situações relaciona
das a tal.

Teve quem, depois da

conversa, sugeriu que Clara
era um ser humano inclinado
à insanidade. Veio de Vinícius a nova des

crição após conhecer a mania dela de lavar
a louça empilhada sobre a pia da cozinha
sempre na mesma sequência. Primeiros os

pratos, do maior para o menor, seguidos
dos copos e xícaras e, por fim, os talheres.
Nada também de deixar a água correndo
em vão. A' cada grupo de utensílios ensa

boados, um enxágue.
O guarda-roup�, aliás, segue o exem

plo. Nos cabides, as peças são arrumadas

JOINVllLE
• Cine Mueller 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 16h, 19h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Tropa de Elite 2 (Dub)
(14h, 16h40, 19h20, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h20, 16hl0, 19h, 21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias)

• Muita Calma Nessa Hora (Dub)
(17h20, 19h20" 21h20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Tropa de Elite 2 (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Atividade Paranornal 2 (Leg)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h20, 16hl0, 19h, 21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2

.

• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (17hl0, 21hl0 -

todos os dias)
• Garfield (Dub) (13h30, 15h20 - todos os dias)
• Jogos Mortais (Leg) (19h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub)
(14h45 - todos os dias)

• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (16h50,
18h50, 21h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30, 22h

- todos os dias)

• kellyerdmann@gmail.com

-LANÇAMENTOS.
NOVELAS.

ARAGUAIA PASSIONE
Mauro se revolta ao saber da chantagem de

Melina. Cris conta para Laura sobre a chantagem de

Melina. Lorena muda o seu depoimento na delega
cia. Olavo não deixa Clô entrar em seu quarto. Berilo

garante para Agostina que não tem mais nada com

Jéssica. Bete repreende Melina por sentir ciúmes de
Mauro e provoca Fred. Fátima convence Felícia a dar
uma chance para Gerson. Gerson não consegue re

velar para Flávio o seu segredo. Benedetto pergunta
por Brígida para Antero. Gerson liga o computador
e tem uma crise nervosa. Clara ajuda Totó a traba
lhar no sítio. Stela lê uma notícia que a acusa de
ter assassinado Saulo com a ajuda de Agnello. Stela
tira satisfações com Lorena, mas as duas se recon

ciliam. Agnello propõe que ele e Stela fujam. Kelly
visita Valentina na penitenciária.

Manuela avisa a Genão que o papagaio 'que en
contraram está doente e percebe que o boi compra-

- do por ela no leilão pode estar com a mesma praga.
Solano e Manuela descobrem a existência de uma

quadrilha de tráfico de animais silvestres. Esmeral

da, Ametista e Safira se preocupam com o relaciona

mento virtual de Nancy. Mamed pergunta se Janaí
na aceita o seu pedido de casamento. Max ofende

Janaína e Fred se irrita com o pai. Neca garante a

Pimpinela que eles provarão sua inocência. A secre

tária de Vitor fala com Amélia para saber notícias do

patrão. Vitor acorda na mata e chama por Amélia.
Fred convida Janaína para jantar na casa de seus

pais. Neca pede para Glorinha lhe explicar como

funciona uma investigação policial. Fred chega à
casa dos pais e apresenta Janaína como sua noiva.

RIBEIRÃO DO TEMPOTI TI TI
Clotilde acei}a o pedido de Jacques. Ariclenes Arminda diz a Joca que não dá para levar a

ficar feliz ao ler a matéria de Valentim na Moda Bra- sério a desconfiança dele em relação ao professor.
sil. Luisa conforta Edgar quando ele vê seu ensaio Joca mostra a arma que carrega e explica que é para
com Marcela na revista. Giancarlo passa a dire- protegê-lo. Arminda se assusta. A secretária anuncia

ção da Editora para Renato. Bruna visita Marcela, Nicolau e Arminda fica atrapalhada. Carmem fala

encontra Julinho e o rejeita. Gino, Magali e Jorgito para Sônia que vai avisar Sérgio que André foi preso.
se unem a Rebeca para comemorar o sucesso da Sônia explica a Virgínia que não foi fácil ficar mentin-
fábrica. Rebeca força Breno a tirar seis meses de do, mas ressalta que só fez isso porque sabia que
férias. Desirée conta para Jorgito que foi convi- seu pai não iria aceitar a verdade. Em depoimento,
dada para morar em Londres e avisa que vai com André diz que se apaixonou por Sônia e ela por ele.

ela. Irina passa o batom e Suzana se impressiona Ajuricaba fica possesso. Arminda fala para Joca ir

com o resultado. Jorgito recebe o apoio de Rebeca embora naturalmente e cumprimentar o senador.

para ir para Londres com Desirée. Gabriela procura Nicolau vê o detetive e fica invocado. Rui, advogado
emprego. Jaqueline usa um 'disfarce para entrar no contratado por Lincon, chega à delegacia para re-

apartamento de Jacques. Renato fica furioso com o presentar André. Rui avisa Ajuricaba que vai entrar

ensaio de Marcela e Edgar na Moda Brasil e manda com uma representação contra ele na Corregedoria.
recolher as revistas. Jacques comunica à mãe que Sérgio diz à Carmem que está desesperado. Patrícia
se casará com Clotilde e Jaqueline ouve. pede para Lincon dirigir mais devagar.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

Caçador de recompensas·
Baseado num dos personagens mais famosos das

histórias em quadrinhos voltadas ao público adulto,
este longa situa-se num Velho Oeste cru e realista, ten
do corno ponto central um caçador de recompensas
cuja cabeça está a prêmio. Porém, uma chance de ob
ter o perdão por seus crimes surge quando os militares
norte-americanos o Gonvocam para frustrar'os planes
,ide um terrort

:'1

ue alm 'a déstru'r o 'Ianeta.
�, ',�; ",' ,
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Não deixe que o pessimismo ou o

desãnimo abale o seu espírito. Nos
assuntos do coração, privacidade é a

palavra de ordem. Na Lua Cheia, você de

monstra mais impulsividade do que já tem,
leia tudo com atenção antes de assinar..

TOURO

Não queira abraçar o mundo com

" as mãos: calma! Bom astral no

amor. Há chance de uma reconci

liação. Coloque uma pedra verde so
bre a sua mesa de trabalho. Seu estilo gentil
garantirá sucesso nos contatos.

.•
Cuidado com o clima de compe

I�, tição no trabalho. Suas neces
liffJl"

sidades afetivas podem bater

de frente com os seus interesses

profissionais. Priorize! O sucesso fará bem

à sua autoestima. Hoje, você estará mais

sensível.

Projetos que pareciam confusos
\Vfn>�"1 de manhã podem se revelar com

maior clareza. Boa fase para re

novar suas esperanças. Um astral descon

traído vai estimular o romance. Ouça mais

seu sexto sentido e tente fazer um balanço
sincero de suas prioridades.

Há perigo de pecar pelo excesso

de otimismo e confiança. No cam

po afetivo, siga a sua intuição e

tudo correrá bem. Melhore a concen

tração em suas tarefas e procure elevar o

bom humor para manter tudo sob controle.

VIRGEM

Divida melhor as suas respon-
,li sabilidades para não receber

cobranças. As parcerias podem
ser importantes ao seu progresso. À noite,
estará confiante para dar novo rumo à sua

vida afetiva. Não deixe sua família sem

atenção hoje.

LIBRA

O dia começa com uma certa ins

tabilidade no trabalho. Não faltará

motivação para conquistar algo
que sempre julgou impossível. Afinidades
vão fortalecer a paixão. Passe o dia medin

do as palavras ou a sua franqueza poderá
magoar alguém.

ESCORPIÃO
De manhã, não convém brincar

com a sorte em assuntos finan

ceiros. Novos estímulos vão atiçar
a sua vida amorosa a partir de agora. Para
chamar boas energias para o seu relaciona

mento, mantenha um vaso de amor-perfeito
em sua casa.

SAGITÁRIO
Há uma predisposição a aceitar o

desafio das mudanças mais radi

cais no período da tarde. O astral

possibilita um maior desprendimento
afetivo. Terá mais produtividade se somar

esforços com alguém de Libra, Gêmeos e

Aquário, podendo alcançar ideais.

CAPRICÓRNIO
As parcerias contam com a aju
da das estrelas. É hora de somar

forças e divulgar o que sabe. Tudo

que envolva comunicação vai fluir bem. À
noite, poderá receber uma proposta tenta

dora. Procure tomar cuidado com o excesso

de sensibilidade.

,_",,""'" AQUÁRIO
,

Tudo o que conseguir, hoje, será
fruto do seu trabalho e do seu

esforço pessoal. É um bom dia

para conquistar um aumento. Quanto maior

o convívio com quem ama, maior será seu

interesse.

Poderá perceber com mais clareza

todas as coisas que o incomodam

em seu trabalho. Aproveite o ótimo
momento para reavivar o relaciona

mento com seu par. A Lua canceriana atua

a seu favor e revela seu charme, trazendo

energias poderosas na conquista.
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Nasce filha de
John Travolta

John Travolta e Kelly Preston deram as boas

vindas ao pequeno Benjamin. O anúncio foi feito

através de comunicado: "John, Kelly e sua filha Elia

Bleu estão emocionados e muito felizes com o novo

membro da família. Mamãe e bebê estão saudáveis

e passando muito bem." O casal contou que tentou

ter mais um filho por vários anos e que já achava

que uma nova gravidez não iria mais acontecer.

Dani Winits
nega casamento
Apesar de todas as especulações a res

peito do casamento de Danielle Winits e Jo
natas Faro, a atriz garantiu que não oficializa
rá a união com o namorado. "As pessoas falam
demais. Se vou me casar, não fui convidada (ri
sos)", brincou a famosa. Questionada sobre a

possível data da celebração, 19 de dezembro,
Dani disse: "Esse é o dia do aniversário do
meu filho (Noah), olha que loucura".

Casamento real
vai durar 11 dias

O casamento entre o príncipe William e Kate Midd

leton, marcado para 29 de abril, será uma festa que

poderá durar até 11 dias e que, advertem as empre

sas, pode custar mais de 5,8 bilhões de euros (R$
13,48 bilhões) à economia britânica. As autoridades

decidiram que a sexta-feira do casamento será festiva,
o que irá gerar um feriado prolongado de quatro dias,
já que a segunda-feira posterior também é um feriado.

DIVIRTA-SE
.

População
Depois de dez anos, a moça do Censo voltou

a uma pacata cidade do sertão e depois de falar
com todos os habitantes chegou à surpreendente
conclusão que a população continuava exatamente

a mesma!
Nem aumentou; nem diminuiu! Espantada

como fato, a moça foi perguntar à moradora mais

antiga da cidade:
- Por acaso a senhora sabe explicar

como isso pôde acontecer?
- É muito simples! - afirmou a velhinha. - Cada

vez que nasce um bebê na cidade, foge um rapaz!
" ..... .

. I' .. o: -

SOvio -

Santos está
'pendurado'
Silvio Santos falou, pela pri

meira vez em seu programa,
sobre sua situação financeira.
Numa gravação do "Progra
ma Silvio Santos" com Sergio
Mallandro, o humorista lhe disse

que, como perdeu o prêmio da

"Fazenda", só contava com a aju
da dele. Silvio, então disparou:
"Eu? Eu estou pendurado. Tô na

pendura, meu filho".

Babi vai receber
indenização

Por uso indevido de imagem, Babi Xavier venceu
uma ação na Justiça. A atriz e apresentadora vai re

ceber, após quatro anos, uma indenização de R$
37 mil. Segundo o jornal O Dia, Babi já está com

o dinheiro. O processo pelo uso indevido de ima

gem foi contra a revista Vidro & Cia, que publicou
suas fotos em 2006.

Livro de Fiukjá
vendeu 30 mil

Com apenas 20 anos de idade, Fiuk vai lançar
uma biografia que promete fazer sucesso entre

as adolescentes. Faltando uma semana para che

gar às prateleiras, o livro O Diário de Fiuk, que pro
mete retratar a vida do ator e cantor, já vendeu cer

ca de 30 mil exemplares. A informação é da coluna

de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. De acordo com

a publicação, o livro será lançado apenas no dia 30
deste mês, pela Creative Books.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante, O objeti
vo é preencherum quadra
do 9:x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
25/11

.

Alei M. de Oliveira

Alessandra C. dos Santos

Andersen Petry
Cássia Leieio

,

'

,� "

catarina H. dos Santos

Dicesar L Popadiu
Doriane K. Henz

Elâemar Krisanski'i

.

Eliane V. da Cuhha "

Elinor Cipriani
Eriam G. caguini
'/;'8tickViétgu't\í ;

Gabriel M. Rodrigues
Gabriel S. da Cruz

Hélio M. de Vargas
,Iront'ii!l Br:andenbÚrg
Jaíame Sabino

José R. P. Cyrimo
Katiane N. Pittow

Kr!slajne Ferrai
Luana T. Bolena

Luiz Kaynan
Miriam Carli

Néut,i Roeder
, Neusa Serpa
Odair B. Afonso

Rosimeri Vegini
Suzana panger
Vanessa Chalinski

Vanessa Schwirkowsky
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Moa Gonçalves
Fofocódromo Franciele Meneghelli nos

corredores do salão Amizade

Meus
queridos leitores, vocês sabem daquela velha histó�ia de que

a gente está a 5 níveis de qualquer pessoa do mundo? E mais ou
menos assim: você conhece alguém, que conhece fulano, que
é amigo de beltrano, que é vizinho deWandérWeege. A moça

que passou o fim de semana, no Ribeirão Grande Eco Resort & Spa, em Ne-

,

reu Ramos, foi por influência do "nível" de um amigo da diretoria daWeg.
Coisas desse tipo. Fala sério! Embora não seja a primeira vez, baixou numa
"fulana" esse.espírito megalomaníaco durante a semana, num encontro

social, aqui em Jaraguá. Viajei para aquele lugar, conheço aquela pessoa,
tenho isso, aquilo etc. etc. Segundo as comadres, a "dondoca" quis posar de
rica e influente, separou a roda e saiu taxada de ridícula. Por isso, eu peço o

meu Nitrixbem gelado para levantar o astral.

leitor fiel
A boa gente Edson, da Kamer

Sonorização para eventos, em
Guaramirim, que é leitor fiel da
coluna, agora vai virar assíduo da
revista Nossa. Valeu mesmo!

Diogo Portugal
A minha amiga e produtora

AmiraHijas, traz para Jaraguá o co
mediante Diogo Portugal, o show
será dia dois de dezembro, na Scar.

"
Aquele que é prudente

e espera por um
inimigo imprudente

será vitorioso.
SUNTZU

"

'BoloDonnaAnnaAvestruz
Com o mote: "Aos 21 Anos To

dos os Prazeres são Permitidos
- especialmente o da gula". O boa

gente César Luiz Packer, come

mora o níver na noite do próximo
sábado, com uma megafesta com
130 privilegiados. O babado terá
direito a Dj e um show de perfor
mance, além de outros itens para
lá de apimentados. A decoração
será toda inspirada nas sete cores
do arco- íris. Vai ser uma festa!

No sábado, dentro do po
deroso cronograma de Beto

Fiscal, Cacá Pavanello abre
a cartucheira e oferece uma

rodada boca livre de aves

truz, no Bar do Sérgio.

O clima anda para lá de frufru
nos domínios de Tatiane Pilotti e
Juliana Pereira, que baixaram na

cidade para os arremates finais
da mega inauguração, dia dois de
dezembro, da elegante loja Donna
Anna. Volto ao assunto!

<

Dr. Murilo lima Ferreira, Presidente da ABO-Santa Catarina;Dr.
Newton Carvalho, Presidente.da ABa-Nacional eo Ortodontista

Dr: Neto, Presidente da ABO-Jaraguà do Sul, no Encontro de Saúde
,

Bucal realizado em Brasília, no último final de semana

PimentaNAS RODAS
Amoça insiste em manter a pose de madame, mas todos

sabem da sua fase. Quando atendeu o telefonema da loja,
avisando que o seu cheque havia voltado, as amigas perce
beram - saia justa e muito verniz.

• Cintia de Oliveira refrescava a

alma com as amigas paulistas
Nicole Peter, Rosinha Loren e

Kátia Brauw, no burburinho
do fim de tarde de terça,
na MrBeef.

• Agendem! Amanhã, Hilda
Gruztzmacher Enke, a matriarca
da família Enke, festeja a idade
nova. Estará quase chegando a

casa dos 100.

• As bambambãs Roberta
Schuster e Carolina Kowalski,
comandantes da Favorita,
firmaram uma parceriamuito
legal com a Marca Roupa. Sua
casa vai ficar um show.

.

• Maria Clara está vivendo um
belo romance com o também

jaraguaense "Pedroca",

Dica de
quinta

Curtir a London. Hoje é dia de
• IH� � muito pagode e sertanejo.

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Bier Haus. Sempre

tem novidades.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Bandido quer criar pânico"
Governador do Estado diz para população do 'Rio de Janeiro seguir com rotina normal

Em meio à insegurança
causada por uma série de
ataques marginais, Sérgio
Cabral afirma que a Polícia
não pode recuar.

OgOVeniador
do Rio de Janei

ro disse, em coletiva nama- '

nhã de ontem, que a popu
lação "deve manter a calma

e seguir sua rotina".
A declaração foi dada diante

da série de ataques a veículos re

gistrados desde domingo no Rio
e na Baixada Fluminense. Cabral
definiu a ação dos bandidos como
"uma reação desesperada" à polí
tica de segurança pública imple
mentada no Estado.

.

"A população deve manter a

calma, manter sua rotina. O que
os bandidos querem é criar pâni
co", disse Cabral. "Não podemos
fraquejar nem perder a nossa rota.
Vamos superar essemomento que
o Rio de Janeiro enfrenta. Estamos
enfrentando uma reação desespe
rada dos marginais. Mas nós não

vamos nos desesperar".

Cabral destacou o trabalho de
transferência de presos para pre
sídios de segurança máxima de
outros Estados iniciado em 2007,
que para ele marcou o início de
uma política de desarticulação
das facções que comandavam
a criminalidade no Rio. "Hoje
mesmo estão seguindo mais oito

presos para um presídio de se-
.

gurança máxima federal fora do
Rio de Janeiro. Quando enviei a

primeira leva de bandidos para
Catanduvas, me dei conta que
era um feito histórico. De lá para
cá, temos traficantes e milicianos
em diversos presídios federais.
Vamos continuar enviando. É
uma política de rotina, de que
brar esse elo da marginalidade".

Sobre o fato desses ataques
afetarem a imagem do Rio no Ex

terior, Cabral disse que "a comu

nidade internacional vê hoje uma

política de segurança efetiva". "Ga
nhamos as Olimpíadas de 2016
não foi para termos 21 dias de alta
cobertura de segurança dos convi
dados. Ganhamos para dar segu
rança à população do Rio sempre".

Governador Sérgio Cabral tenta acalmar população
e diz que não é o momento da polícia recuar

"
Estamos enfrentando

uma reação
desesperada dos
marginais. Mas

nós não vamos nos
desesperar.

SÉRGiO (ABRAl, GOVERNADOR
DO RIO DE JANEIRO

"

10 morrem em

operação da PM
Dez pessoas morreram du

rante operações realizadas pela
Polícia Militar, na manhã de on

tem, em comunidades do Rio. As

operações acontecem simultane
amente na cidade, em busca de

suspeitos envolvidos nos ataques
que ocorreram desde domingo.
Foram registrados 15 ataques
desde a noite de terça-feira até a

manhã de quarta. Quinze pesso
as foram levadas para delegacias
para prestar esclarecimento.

PREVISÃO DO'TEMPO

NUVENS
E (;�!"'UlVt�l'
Tempo instável com
muitas nuvens e chuva
no início e final do dia.
Temperatura elevada com'
sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 29°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 31°C

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁX: 32°C

'Parcia!mente Nublado
Nub!ado

�os ft

índice IUV
continua alto

8f]�SP�, o Ir���r�/nG,J'
Calor no Oeste

�������agri/Crram, o

desconforto térmico deve ficar cada vezmaior
durante esta semana. Hoje, as regiões mais

quentes são o extremo-oeste e o nordeste -

incluindo o Vale do Itapocu -, com sensação
entre 24°C. e 27°C. Nos municípios próximos
a São Joaquim, a sensação não chega a 21°C.

O aumento na ocorrência de
chuvas em quase todo o Estado
não impede que a incidência de
raios ultravioletas continue alta.
No extremo-sul, o índice é o mais
baixo: entre 10 e U, em uma es

cala que vai de um a 14. Já nas

outras regiões, o IUV fica entre 11

e 12, nível considerado extremo.
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Miriam Belchior, técnica da confiança do presidente Lula, hoje gerente do PAC, vai comandar o Planejamento

FORMAÇÃO DE GOVERNO

Dílmaanuncia

indicação de
" ..

trêsmíntstros
Próximaescolhadeve serdos chamados

'ministros da casa', entre eles, Palocci

A presidente eleita, Dilma
Rouseff, oficializou na

tarde de ontem a escolha
de sua equipe econômica.

transição. O texto lembra que a

indicação de Tombini deve ser

aprovada pelo Senado.

Dilma montou uma equipe
para ditar e ter mais influência

sobre. os rumos da economia do

que Lula. Definiu seu time com

nomes do próprio governo. Ela

decidiu manter Mantega sob a

condição de fazer mudanças na
equipe da Fazenda. Promoveu

Tombini, quebrando a tradição
de requisitar nomes do merca

do financeiro. E pagou uma dí
vida com Miriam Belchior, téc
nica da confiança do presidente
Lula, gerente do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento),
mas que nunca havia chegado
ao primeiro escalão.

Depois da equipe econômi

ca, Dilma deve anunciar os mi

nistros "da casa", aqueles com

gabinete no Palácio do Planalto.
Na lista -de classificados como

certos por assessores da presi
dente eleita estão o atualminis

tro do Planejamento, Paulo Ber
nardo, e Antonio Palocci Filho,
coordenador da transição.

, I

Guida
Mantega (que per

manece na Fazenda),
Miriam Belchior (Pla
nejamento) e Alexandre

Tombini (Banco Central) foram

os primeiros escolhidos para

compor o novo governo.
Na nota que anunciou a in

dicação dos três, Dilma "deter

minou que a nova equipe as-.

segure a continuidade da bem
sucedida política econômica

do governo Lula -baseada no

regime de metas de inflação,
câmbio flutuante e responsa
bilidade fiscal - e promova os

avanços que levarão o Brasil a.
vencer a pobreza e alcançar o

patamar de nação plenamente
desenvolvida".

O anúncio foi feito com uma

nota distribuída no CCBB (Cen
tro Cultural Banco do Brasil),
onde está instalada a equipe de

,H,enrique, Meirel,les
anunciou sua saída

o atual presidente do Ban
co Central,' Henrique 'Meírel
les, confirmou sua saída on

tem, em anúncio na Comissão

de Assuntos Econômicos do

Senado, antes mesmo de Díl

ma anunciar a sua indicação
para o cargo. "Acredito que um

profissional deve iniciar e con
cluir suamissão na hora certa",
disse ele. Meirelles lembrou

que regras prudenciais acon

selham que um presidente do

BC não fique mais do que dois

mandatos à frente da autorida
de monetária. O presidente do

Banco Central fez um balanço
positivo da instituição ao lon

go do governo Lula. "Foi um

governo de sucesso que mu

dou a face do país", afirmou.

Acredito q,ue um

, I profissional deve
iniciar e concluir sua

, hliss'ão na hora certa.

,

M,eirelles sai do cargo em
31'de dezembro deste ano

PROFESSORA ADMITIU QUE PASSOU INFORMAÇÕES SOBR� ENEM

provas e ligou para o marido

para que informasse o assun

to ao filho que fez a prova em

Petrolina (PE). O jovem consul

tou professores que estavam

no local de prova, perguntando
como escrever sobre o assunto.

Um desses professores de

nunciou o fato. Mais de dez

pessoas foram ouvidas pela
polícia durante os dez dias de

investigações. Também foram

realizadas perícias e houve

quebra do sigilo telefônico dos

supostos envolvidos.

A professora e o marido fo

ram indiciados por violação de

sigilo funcional, de forma qua
lificada. Se confirmada a culpa,
eles podem ser condenados a

até seis anos de prisão.
O Ministério da Educação

informou que o filho do casal

deve ser eliminado. Esse não foi

o único problema referente ao

Enem neste ano, os alunos que
tiveram problemas com a prova
amarela e não trocaram os ca

dernos devem fazer uma nova

prova, em 15 de dezembro.
DIVULGAÇÃO

PF indicia casal que vazou redação
Duas pessoas foram indicia

das por envolvimento no vaza

menta de informações da prova
do Enem (Exame Nacional do

Ensino Médio), pela PF (Polícia
Federal), em Juazeiro, no Estado

da Bahia. O inquérito já foi enca
minhado à Justiça Federal.

O Enem 2010 ocorreu nos

dias 6 e 7 de novembro. Segun
do nota da Pp, uma professora,
que estava aplicando a prova,
teve acesso ao tema da redação
no dia 7, segundo dia de exame,
duas horas antes do início das

jil'

Alunos que tiveram problemas e não trocaram o caderno de prova amarela devem fazer novo exame dia 15
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os poucos o aproveitamento das fibras dos

pseudocaules de bananeiras está se tornan

do uma operação relevante para a econo

mia regional. Cada vez mais pessoas
estão adquirindo o domínio da tecnologia e

as 'empresas conseguem aproveitar pelo
.

, menos uma parte do grande volume de
"

material disponível em nossa região,
,

especialmente em Corupá e Jaraguá do
Suf Já começam a surgir parcerias bem, su
cedidas como a da Fibras Ramisa, de Corupá,
com a Estofados Jardim, de Jaraguá do Sul, resul-
tando em móveis arrojados e sustentáveis;

Paulo
Mattos

liA combinação de esforços
entre o Conselho Deliberativo e

a Comissão de Construção resul
tou emum conjunto de obras não
só modernas, mas, sobretudo
funcionais." Como representante
da Acíjs, Paulo Mattos presidiu o

Conselho Deliberativo e passa a

liderar aAssociação Hospital São
José. Ele escreve o próprio nome

definitivamente na história da
saúde da cidade e região.

Núcleo de
Hospitalidade'

A rede hoteleira da cidade
está animada com a proximída- ,

de do l° Encontro de Turismo
de Jaraguá do Sul, que acontece

amanhã, no Cejas. O objetivo é
discutir as oportunidades para
o desenvolvimento da atividade
em nosso município.

Bolsa de
Valores

O ranking elaborado pela
Economática das 10 ações mais

líquidas - mais movimentadas
- nas bolsas da América Latina

aponta entre elas 9 ações de em
presas brasileiras, com aAmérica
Móvel do México em 7° lugar. O .

grande destaque ficou por con
ta das ações da Vale, Petrobrás e

OGX. Os papéis da Vale foram
os mais movimentados. Até a

última segunda-feira - dia 22 - a

Bovespa já tinha batido todos os

seus recordes.
... , _ _ - .

•
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten

Produção de veículos
Já comentamos nesta coluna sobre omercado automobilístico em

nosso país que se tornou muito expressivo e também sobre a pro
dução que cresce menos que a demanda. Ainda assim, nos dez

primeiros meses do ano, a produção nacional superou os 3 mi
lhões de unidades montadas, crescendo 15,3% em relação a 2009.
Diversas montadoras estão anunciando investimentos no nosso

país e a expectativa é de que em poucos anos possamos atingir
o patamar de 5 milhões de automóveis/ano e assim passarmos a

ser o 5° maior produtor mundial. Mais que uma aposta no cresci
mento do PIB brasileiro, as montadoras tem dados fundamentais:
nos EUA a média é de 1,,2 habitantes por veículo, na Polônia 2,0,
México 4,0 e Argentina 4,7. No Brasil, a relação é de 6,9 habitantes'

por veículo, o que mostra o enorme potencial a ser explorado. Afinal,
temos a 5a maior população do mundo:

Sonho vira
•

marina
Infelizmente o empreen

dimento que poderia mudar a

história econômica da grande
Florianópolis . partiu para o Rio
de Janeiro. Fica um terreno que
poderá abrigar um hotel-marina

que obviamente vai trazer infinita
mente menos retorno econômico

para o Estado e a região da capi
tal. Considerando as tecnologias
disponíveis para evitar impactos
ambientais sérios, não deixa de
ser lamentável. Com a decisão, as
ações da OSX subiram.

Surpresa
Os dados revisados apontam

para uma expansão da economia
-norte-amerícana de 2,5% no tercei
ro trimestre do ano. São dadosmui
to positivos, pois no segundo tri
mestre o PIB tinha avançado 1,7%.
Cresce a chance de que amaior eco-

,

nomia do mtindo volte a contribuir
com a economiamundial.

Economia 19

Sonetti
Registramos hoje os 31 anos

de existência da Sonetti Ali
mentos. Em um mercado dis

putado por diversas empresas
na região, a Sonetti soube cons

truir sua clientela.

Equipe
econômica

A presidente eleita Dilma
Rousseff pretende concluir a

montagem de sua equipe econô
mica ainda esta semana e para
isto convidou Alexandre Tombí
ní, que é diretor do Banco Cen

tral, para assumir a presidência
da instituição. Da mesma forma,
convidou Miriam Belchior, que
atualmente comanda o PAC

(Programa de Aceleração do

Crescimento), para assumir o

Ministério do Planejamento,
que deverá incorporar entre

suas atribuições a gestão do
PAC. Em relação ao Ministé
rio da Fazenda, deve continuar
com Guido Mantega. Ainda está
em aberto o' cargo de secretá
rio da Receita Federal, uma vez

que a imagem de Cartaxo sofreu

grande desgaste diante do vaza
mento de dados confidenciais.

LOTERIA

33 -·39 - 48 - 65 - 7'1

01 - 19 '- 21 - 24 - 26 - 42
SH�m�I)O

21 - 23 - 34 - 37 - 42 - 43

INDICADORES
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
EDUARDO MONTECINO

Que festa
Ontem

nas ruas de Iaraguá do Sul ainda
se comentava da linda festa protagoni-.zada pela torcida na final da Liga Fut
sal. Não por menos. Foi, sem sombra

de dúvidas, a melhor festa que já vi naquelas
arquibancadas. O clima de despedida era evi
dente e emocionou até o mais insensível dos

corações. Mas e agora? O que será desse torce
dor? Bom, por enquanto, o jeito é aguardar. Na
sexta-feira deve ser feito o anúncio oficial, pro
vavelmente em forma de comunicado, que de
finirá o futuro desse time. Por enquanto, além
de Tiago, só Lenísio já tem destino oficialmente
confirmado: o Petrópolis. Temos ainda a Taça
Brasil pela frente e tomara que, se essa formes
mo a despedida, que seja com chave de ouro.

Natação na reta final
Aproxima-se o fim da temporada para as modalidades e

a equipe Ajinc/Urbano/Flvlf encerra neste domingo a par
ticipação em competições nacionais em 2010. Nicóli Boico,
Caio Konell Jardim e João de Oliveira estarão em Brasília para
as disputas do Campeonato Brasileiro Juvenil. Depois desse
evento, a equipe comandada por Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
terá ainda o Estadual Infantil e Júnior e a Travessia Internacio
nal da Lagoa da Conceição. Para o próximo ano, deverá haver
uma reformulação no elenco, com novas promessas chegando
e outras saindo, assim como acontece todo ano.

Taça Brasil
Aliás, essa Taça Brasil pro

mete ser pedreira. No grupo da
.Malwee estão Carlos Barbosa,
Copagril, Corinthians e Macau
RN. A exceção do time potiguar,
todos têm chance de se classifi
car à semifinal, mas apenas dois
deles passam. Na outra chave,
Minas e Krona devem protagoni
zar a disputa, já que Horizonte
CE, Moita Bonita -S� e Tigre-PE
têm menos tradição. DIVULGAÇÃO

"
Eu sempre disse
que o melhor da
nossa equipe
é aquilo que
não se vê.

FERN�NDO FERRETTI,
TÉCNICO DA MALWEEI
CIMED, SOBRE OS DOIS
GOLS MARCADOS NA
FINAL TEREM SIDO

MAIS NA RAÇA DO QUE
NA HABILIDADE.

"

TuíTADAS
. \:_

@NET04FUlSAl,;Ecmnpeão...
Campeones...Vário� idiomas pra
mostrar afelitigâ�e de .

ganhar aIigaFut�hl2010. (Neto)

@GOLEIROTIAGO.Valeu pelo
apoio de todos. É campeão! (Tiago)

@JOÂOCROMANO.Orgulhoso de ter
trabalhado todos esses anos com

tanta gente correta e competente.
(João Romano)

PRÊM O BRASIL OLíMPICO

Djeníffer
é

indicadapela
segunda vez
Premiação promovida pelo COE
reconhece melhores atletas do ano

GUARAMIRIM

Ser reconhecido pelo
trabalho bem desenvolvido
com prêmios e titulos é algo
que todo atleta deseja.

grama. Este ano concorre com

Laís Bernardino e Daniel Tata
ra. O resultado sairá na primeira
semana de dezembro quando o

COB (ComitêOlímpico Brasileiro),
entidade que promove o evento,

.

realiza a festa de gala do esporte
- brasileiro. "Estou muito ansiosa

pelo resultado e fico na torcida

para ser a escolhida. Mas já estou

muito feliz pelo reconhecimento
do meu talento dentro de campo.
Isso faz com que a gente se empol
gue cada vez mais em dar o nosso
melhor", expressou.

No fim de semana, Djeniffer
esteve na cidade de São Paulo,
onde conquistou com o Desterro
e a aluna Iéssíca Buzzi o título do

Campeonato Brasileiro Seven-a
Side de Hóquei Sobre a Grama.

a jogadora de hóquei sobre
a grama, DjenifferVasques,
tem muito que comemo

...... rar. Além de conquistar o
Brasileiro da modalidade com o

Desterro, em outubro, a professo
ra, que também é integrante da

seleção brasileira, foi indicada ao

Prêmio Brasil Olímpico, pelo se

gundo ano consecutivo.
No ano passado ela conquis

tou o prêmio na categoria de me
lhor jogadora de hóquei sobre a

DIVULGAÇÃO

Djeniffer (D) e Jéssica comemoram mais Um' título do Desterro em 2010
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE BEM CO VIDA

genda cheiaparaum campeão
Em meio a entrevistas e felicitações, Leco encontrou tempo para organizar o casamento

Ganhar o título mais aguardado
do ano é motivo de sobra passar a

madrugada toda comemorando.

"1IIIIIII�oram mais ou menos assim as horas

que sucederam a final para o fixo Leco.

Depois da comemoração com os com

.....lPanheiros, o "guerreiro", como a torcida

gosta de chamá-lo, chegou em casa e ainda
assistiu aos mais de 40 minutos da decisão.
Ele só caiu na cama à 6h, mas dormiu pouco,
pois 7h30 o celular já tocava para entrevistas de
todo o Brasil e felicitações de amigos e paren
tes, prontamente atendidas por Leco,

À tarde os compromissos de atleta de
ram espaço ao de noivo. Ele e a noiva Ana
Carolina Zunino, 26 anos, passaram a tarde

organizando o casamento marcado para o

dia 5 de fevereiro. E este é um dos motivos

para que Leco lute de todas as formas para
permanecer em Jaraguá do Sul. "Planeja
mos toda a nossa vida em Jaraguá, mas in
dependente disso ela vai me acompanhar
aonde eu for. Estou muito feliz é um mo

mento especial nas nossas vidas", admitiu.
O jogador revela que tem contrato com

a ADJ (Associação dos Amigos do Esporte

37a TAÇA BRASIL

Amador) até final de 2011 e por isso torce

para que a equipe continue no ano que vem.
"Não sei o que vai ser feito, se uma rescisão
ou se um novo patrocinador vai assumir, se
vão cumprir o meu contrato", revelou Leco,
que admite ter sido contatado pelo Santos e

por um time do Irã. "Tive uma sondagem do

Santos, mas não chegamos a um valor que
eu aceitei. De mais concreto que eu tenho é
uma proposta financeira muito boa para o

futsal do Irã. Mas acho que ainda não é omo
mento de sair do país", declarou.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

"Olhávamos um para o outro
e pensávamos: isso aqui não
pode acabar, onde vamos
sentir isso novamente?"

LECO, FIXO DA MALWEE

Definitivamente para Leco, a decisão da

Liga de 2010 vai ficar para sempre namemó
ria. "A noite de ontem (terça-feira) foi toda es
pecial. Para recordar para sempre pelo clima
que se armou nas arquibancadas", lembrou
o fixo que confessou: "olhávamos um para o

outro e pensávamos: isso aqui não pode aca

bar, onde vamos sentir isso novamente?".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Folga merecida para o
elenco até o domingo

Depois da conquista da

quarta Liga Futsal, o plantel da
Malwee/Cimed recebeu folga até
domingo. Neste dia os jogadores
voltam a treinar com bola visan
do a 37a Taça Brasil, que inicia na
segunda-feira e será em Jaraguá
do Sul. Antes da estreia, o clássi
co diante do Carlos Barbosa, às

19h20, o time ainda treinará para
acertar os últimos detalhes.

AMalwee caiu na chave B ao

lado dos gaúchos, Macau-RN,

Corinthians e a adversária da fi
nal da Liga: Copagril. No Grupo
A, se enfrentam Minas, Moita
Bonita-SE, Horizonte-CE, Kro

na/Ioinville e Tigre-PE. A equi
pe de Fernando Ferretti busca o

sétimo título da competição. De
2003 para cá a Malwee faturou
todas as edições da Taça Brasil,
exceto a de 2009, que foi venci
da pelo Carlos Barbosa. Na oca

sião, a Malwee não conseguiu
se classificar.

37ª TAÇA BRASIL
• SEGUNDA-FEIRA (29/11)
• 14h30 - Tigre-PE x Horizonte-CE
• 16h - Macau-RN x Copagril
• 17h30 - Minas x Moita Bonita-SE
• 19h20 - MalweejCimed x Carlos Barbosa

• 16h - Carlos Barbosa x Macau-RN
• 17h30 - KronajJoinville x Tigre-Pê
• 19h20 - Corinthians x Copagril

TERÇA-FEIRA (30(11)
• 14h30 - Moita Bonita-SE x Horizonte-CE
• 16h - Macau-RN x Corinthians
• 17h40 - Minas x Kronaj Joinville
• 19h20 - MalweejCimed x Copagril

SEXTA-FEIRA (3/12)
• 14h30 - KronajJoinville x Moita Bonita-SE
• 16h - Corinthians x Carlos Barbosa
• 17h30 - Tigre-PE x Minas
• 19h20 - MalweejCimed x Macau-RN

SÁBADO (4/12)
SEMIFINAL 1
• 15h - 1° elo grupo A x 2° do grupo B

SEMIFINAL 2
• 16h30 -l°.do grupo B x 2° do grupo A

QUARTA-FEIRA (1/12)
• 14h30 - Moita Bonita-SE x Tigre-Pê
• 16h - Copagrll x Carlos Barbosa
• 17h30 - Horizonte-CE x Kronaj Joinville
• 19h20 - MalweejCimed x Corinthians DOMINGO (5/12)

FINAL
• 12h - Vencedor da semifinall x VencedorQUINTA-FEIRA (2i12)

• 14h30 - Horizonte-CE x Minas da semifinal 2

JARAGUÁ DO SUL

Orgulhoso, o jogador exibe mais uma medalha de Liga Futsal, a quarta da carreira

EUS

lenísio fecha
com Petrópolis

Lenísio está confirmado no Pe

trópolis para a próxima temporada.
O jogador, que tem contrato com a

Malwee encerrado em dezembro
deste ano, acertou com o time Flu
minense até dezembro de 2011. O
camisa 10 falou por meio da asses

soria de imprensa do Petrópolis. "Es
toumuito feliz por ter acertado com
o Petrópolis. Deixo Iaraguá do Sul,
onde fiquei por três anos, conquistei
títulos e fiz amigos. Mas isso faz par
te da vida. OVander (Carioca) émeu
amigo e me falou do projeto desen
volvido em Petrópolis", confirmou.lenísio admitiu que contato partiu do amigo e pivô Vander Carioca

o Correio do Povo e o Maluta Calçados e

Esportes dão para você uma camisa oficial
do campeão brasileiro 2010.

Para isso, precisa ser bom de palpite e responder à
,

seguinte pergunta: quem serão os quatro primeiros
colocados do Brasileirão 2010�

Mande sua resposta para
julimar@ocorreiodopovo.com.br colocando os quatro
clubes na ordem em que você acha que irão terminar a

competição (este será um dos critérios de desempate).
O prazo final para envio das respostas é até as 12h do
dia 3 de dezembro de 2010. Será aceito apenas um

palpite por e-mail por isso, ao enviar a resposta, mande
também seu nome completo e um telefone de contato.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 Esporte O CORnEIO DO POVO • Quinta-feira, 25 de novembro de 2010

Naár'ea

Henrique
Porto

Terceirona

Fiquei
surpreso ao chegar no estádio Rodolfo Iahn no domin

go e ver o local completamente tomado pelo público. Torce
dores de Fladutra, Aliança, Pirapora e Avaí confraternizavam

pacificamente, enquanto suas equipes travavam árduas
batalhas em campo por uma vaga na decisão da Taça O Correio do
Povo. No gramado o tempo esquentou em alguns momentos, fato
perfeitamente natural e aceitável em jogos decisivos. Com a bola
rolando, os "vovôs" Aliança e Avaí foram mais eficientes e se classi
ficaram para a decisão. Para os "bebês" Fladutra e Pirapora - prin
cipalmente - ficou o aprendizado. O mais importante é que a com

petição alcançou seu objetivo e proporcionou a integração regional
através do esporte. Certamente veio paraficar. A decisão acontece

no próximo domingo e a expectativa é de um bom jogo.

Segundona
Assisti ao primeiro tempo de Atlético eVila Rau e parte do segun

do entre Guaranye Néki, pelas semifinais da Taça SDR. Na tônica,
dois jogos equilibrados e decididos em detalhes. De lamentar os in
cidentes pós-jogo naVila Lalau, que envolveram até juras demorte.
Entendo as reclamações do Vila Rau e uma delas tem fundamento.
Mas penso que a equipe também tem suaparcela de culpa. Enquanto
um torneio de futebol suíço em Nereu Ramos formais importante do
que uma semifinal da Segunda Divisão, não dá para sonhar em fazer

parte da elite do futebol jaraguaense. Fica o conselho.

Voleibol
Blumenau é mesmo a pedra no

sapato da nossa equipe de voleibol
infanto masculino. Desta vez os co

mandados de Kadylac foram supe
rados na final do Catarinense, dis
putada no domingo na SERMarisoI.
Só estranhei a esdrúxula fórmula da
fase final, com um playoff semifinal

I

melhor de três jogos e a decisão em

jogo único. Ou seja, para a FCV a se

mifinal valemais que a final. Criativo

quem desenvolveu isso, né?

Basquete
Boas notícias vindas do

basquete, A pivô Bruna Te
resa Bruch, de 15 .. anos,Joi

.

contratada pela equipe do
ADC Brâsdesco. A atleta se
II"')!-' ,

, i}luda par OS,asdo no iní-
r

,

õ, 'dntlé'

Botafogo
Quem comemoroumais um ano

de vida na terça-feira foi a estrela se
xagenária da Barra. O Botafogo Fu
tebol Clube completou 61 anos de

contribuições para a história do es

porte amador jaraguaense. O nome

foi uma homenagem ao time cam

peão carioca de 1948. Meus para
béns vão personificados nas pessoas
de Sandro Satler, o Deco, eDa Silva.

1"'''1/1''rc:

Presidente rebateu as críticas em entrevista coletiva
do mundo", afirmou Lula, duran
te entrevista para blogueiros, ao
rebater as críticas sobre a prepa
ração brasileira para organizar os
dois eventos.

Apesar das preocupações dos

dirigentes da CBF e da Fifa, prin
cipalmente com os estádios e os

aeroportos brasileiros, Lula disse

que o cronograma de obras para
a Copa de 2014 está caminhando
normalmente. "Nós tomamos as

decisões que tínhamos que tomar
e demos o dinheiro para os Esta-

hoje. No primeiro duelo, vitória
do time equatoriano por 3x2.

O Palmeiras começou um

pouco melhor na partida. Aos 34
minutos o volante Edinho fez lan

çamento preciso para o atacante

Luan abrir o placar. O Goiás con

seguiu empatar aos 47 em numa

cochilada da zaga do Porco: Carlos
Alberto completou para o gol e a

dos, para que eles façam a parte
deles", explicou o presidente.

Quem corre o risco de ficar
de fora da Copa é a cidade de Na
tal. Um fato inesperado deixou
o comitê local sem rumo e à es

pera de uma ajuda dos poderes
superiores para não ser excluído
do torneio. Nenhuma das cinco
construtoras interessadas em

construir o estádio Arena das
Dunas compareceu à abertura
dos envelopes para apresentar
suas propostas.

DIVULGAÇÃO

Natal já apresentou o projeto, mas nenhuma das construtoras interessadas apresentou as respectivas propostas

COM PACAEMBU LOTADO TIME GOIANO VIVE NOITE HISTÓRICA

Pslmelrasdá vexame e -é eliminado .

A palavra fracasso resume a

temporada do Palmeiras, que
terminou' de forma vexatória.
Com o Pacaembu lotado, o al-

. viverde paulista foi derrotado

pelo rebaixado Goiás por 2xl e

acabou eliminado da Copa Sul
Americana. O time esmeraldino

pegará o ganhador de Indepen
di te e LDU, que se enfrentam

bola bateu emTinga.
O que os palmeirenses tanto

temiam aconteceu aos 37 mi
nutos da etapa final. Em cruza

mento de Marcão, Rafael Moura
.

tocou de cabeça para o gol e Er
nando completou. Um gol que
fez os palmeirenses no estádio

gritarem ao final do jogo: "time
sem vergonha".

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva negou ontem que a pre
paração do Brasil para receber a

Copa do Mundo de 2014-e aOlim

píada de 2016 esteja atrasada. Se

gundo ele, não há razão para se

preocupar com a infraestrutura e a

organização brasileira para os dois
eventos, garantindo que o país es
tará pronto quando chegar a hora.

"Temos a vontade, o dinheiro
e o comprometimento. Está tudo
engatilhado para realizar a me

lhor Copa e a melhor Olimpíada
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Umamorte na lagoa e outra na rua
Aposentado de 76 anos e um homem de aproximadamente 50 teriam sofrido infarto

JARAGUÁ DO SUL

Ontem foi um dia incomum
para os Bombeiros
Voluntários. Eles
atenderam duas mortes
possivelmente causadas
por problemas cardíacos.

A
primeira aconteceu por
volta das 8h, na rua Pre
feito José Bauer, bairro
Três Rios do Sul. O apo

sentado Edmundo Siewerdt, 76

anos, foi encontrado sem vida
em uma lagoa nos fundos da re

sidência onde morava com fami
liares. As causas da morte ainda
não foram confirmadas mas, se

gundo os bombeiros, o filho de
Edmundo disse que o pai sofria
de problemas cardíacos.

De acordo com a equipe que
atendeu a ocorrência, o filho de
Edmundo contou que o idoso te
ria acordado de manhã e realiza
do as atividades rotineiras. Corno
ele estava demorando a voltar do

quintal, foi procurá-lo e o encon

trou caído às margens da lagoa.
O aposentado deve ser enterrado
às 9h de hoje, no Cemitério Mu

nicipalde Corupá.
O outro caso aconteceu por

volta das 15h. Um homem que
aparentava cerca de 50 anos foi'
encontrado sem vida na rua Pa-

dre Aloísio Boeing, na Barra do
Rio Cerro. Como ele não tinha
marcas de agressão, os bombei
ros suspeitam que ele também
tenha sido vítima de infarto. Até
o fechamento desta edição, no

início da noite de ontem, a víti
ma não havia sido identificada.

O bombeiro Roberto Gomes
comenta que .não é frequente
acontecerem dois casos 'de infar
to seguidos de morte no mesmo

dia e em lugares incomuns como
os de ontem. "Geralmente são

pessoas de idade mais avança
da, que morrem dentro de casa.

Mas percebemos que, nos últi
mos anos houve um aumento de
mortes por problemas cardíacos,
pois com a correria do dia a dia
as pessoas acabam não cuidando
da saúde", comentou.

Conforme informações da
Secretaria de Saúde de Iaraguá
do Sul, as doenças do aparelho
circulatório causaram 636 mor

tes no município entre janeiro de
2005 a setembro de 2009.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

f 'Gn,lWll·�'rE·.. jJ f''UJU''I� I
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Prisão por tentativa de estupro
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tentar estuprar

uma adolescente de 14 anos no bairro Chico de Paulo, por volta das
21h de terça-feira. A jovem relatou à Polícia Militar que o suspeito es

tava em urna moto e a obrigou a ir até terreno baldio, onde mandou
ela tirar a roupa e passou a molestá-la. Desesperada, a adolescente ,

começou a chorar e a implorar para que parasse e ele decidiu ir em
bora. Mais tarde, a jovem viu o acusado em frente a uma casa noturna

quando voltava da casa de uma amiga. No local, a PM abordou o acu

sado no momento em que ele conversava com um grupo de homens
e o conduziu à delegacia.

Bombeiros afirmam que não é frequente ocorrer duas mortes por ataque cardíaco no mesmo dia

��ONrro fvu:�rro

Câmeras flagram tráfico de drogas
Réu da Game Over
ganha prisão domiciliar
JARAGUÁ DO SUL

DIVULGAÇÃO/POlÍCIA MILITAR

Por decisão do TJ /se (Tribunal de
Justiça de Santa Catarina), José Wo

dzinsky, o Zeca Bicheiro, ganhou direito
à prisão domiciliar até a realização de
uma perícia médica para avaliar o esta

do de saúde dele. Na semana passada,
Zeca havia sido transferido para a Pe
nitenciária Industrial de Joinville, por
ser a única unidade prisional do Estado
que possui ambulatório.

Segundo a determinação' judicial, ele

B
m traficante de 22 anos foi flagrado pelas câmeras' deve usar tornozeleira eletrônica enquan-

, de segurança de Polída Militar énquanto vendia ., to estiver em casa, "ficando a área de circu-
drogas na praça do TerminalUrllanotna Avenida lação delimitada somente para o seu local

Getúlio,Va[gas, por volta âas 9h30 de ontem. A!o de residência". Zeca foi condenado a nove
perceber a, presença dos policiais que fariam a detenção, anos de prisão em regime fechado no pro

, o suspeito tentou fugir, mas acabou confessando que
cesso da Operação Game Over, que invesescondia as drogas em casa, onde a PM encontrou

. ,,400 gramas de maconha e 26,9 gramas de crack, que tiga suposto esquema de jogos de azar na

,poderiam rend,er até 100 pedras para.consumo. Ele foi região. Ele passou mal durante o cumpri-
detldo por tráfico de drogas e levado para a delegada. menta do mandado de prisão decretado

,

.: ,. ,.. .,; pela Justiça, na quarta-feira passada.
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Homem cai de casa de dois andares
Um homem de 30 anos caiu do telhado de uma casa de dois an-

dares na tarde de ontem, na BR-280, em Guaramirim. De acordo com

os BombeirosVoluntários, Alécio de Oliveira estava lavando as telhas

quando se desequilibrou e caiu. Ele teve escoriações no abdômen e

suspeita de fratura nas pernas. Ele foi levado ao Hospital São José,
mas a instituição' não repassou informações sobre o estado dele até o

fechamento desta edição.
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Promoções válidas até 25/11/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veirulos báslcos com pintura sólida. frete incluso. NovoGoI1.0 Total FIex, 4 portas, anomodelo 10/11, cód. 5UI1C4, 0Jm�.,....,_;anaI 1iI;oisIa ao

partlr de R$28.990,oo. Promoção "GPS em toda a linha zero quilômetro" válido enquanto durarem os estoquesou até 25/11/2010.ModeloGPS: Navegador GPS PortátilH·8_ (H8N--431OP). Qualquer percentual de desc.ontD a...... ao pn!SaIb! pniIIICIIf;ão.. foIIm
meramente Ilustrativas.__.com.lr.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

e bronzeado?
diurética, redutora de depósito de celulite. Inibe o

apetite, causando a sensação de saciedade e assim
diminuindo a fome, acelera o metabolismo, auxilia
na queima de gordura localizada principalmente no

abdômem, diminuindo a circunferência da cintura ..
INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Promove o emagrecimento
- Tratamento da retenção de líquidos;
- Energizante , Cardiotonico
- Reduz significativamente a circunferência
abdominal
- Fortalece o Sistema Imunológico.

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de

gordura! .

O óleo de Cártamo é um í!ntioxidante, rico em ômega
3 e ômega 6. Atua bloqueando a ação da enzima LPL

(responsável pelo armazenamento de gordura),
o�rigando assim o organismo a utilizar o estoque de
gordura já existente como fonte de energia, gerando
a chamada lipólise (queima de gordura).

o corpo em
A Farmácia Ekilíbrio tem os aliados certos para você!

Benefícios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase
Lipoprotéica responsável pelo aumento das
células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo .

-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da
Celulite e da Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa
o sistema imunológico e tem propriedades
anti-inflamatórias.

Conheça também nosso COMPOSTO
ATIVADOR DO BRONZEADO com

betacaroteno, urucum e vitamina E. Uma
fórmula exclusiva para quem quer ter um
bronzeado perfeito e duradouro sem ter

que ficar horas se expondo no sol.

Aproveite a Primavera para ellmlnar "os

quilinhos a mais" adquiridos no inverno e

chegar ao verão em ótima forma.
Na FARMÁCIA EKILlBRIO você encontra
fórmulas exclusivas, totalmente naturais,
para ser seu aliado. Conheçam alguns
deles.

CARALlUMA FIMBRIATA
A Caralluma fimbriata é uma planta extraída
de um cacto bastante encontrado na África,
índia, Arábia, Europa. Compostos extraídos
desse cacto interferem na sensação de
saciedade - populações nativas consomem

a planta até hoje para enganar a fome em

longas jornadas de caça, suprimindo o

apetite.
A Caralluma também aumenta a resistência,
diminui a circunferência dá cintura e corta a

fome exagerada\a voMtade de beliscar o dia
todo. �
PILULA ANTI·BARRIGA
Ideal para quem quer queimar a gordura
teimosa ao redor da cintura. Possui ação

A Farmácia Ekilíbrio sempre. atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

3371,-8298 / 3371-6087 Rua Jpão Picolli 110, Gentro contato@farmaciaekilibrio.com.br
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